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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Změna v zastupovaní města v Asociaci měst pro cyklisty 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 odvolává z funkce zástupce města Přerova v orgánech Asociace měst pro cyklisty Ing. 

Tomáše Tužína, člena zastupitelstva města. 

 

2 volí člena rady města Ing. arch. Jana Horkého zástupcem města v orgánech Asociace měst pro 

cyklisty, a to s účinností od 21.března 2017. 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě písemné žádosti člena zastupitelstva města Ing. Tomáše Tužína doručené dne 10.února 

2017 cyklokoordinátorovi města Mgr. Jiřímu Janalíkovi a na základě následného schválení tohoto 

záměru usnesením Rady města Přerova č. 2447/63/10/2017 ze dne 16.února 2017 je předložen 

zastupitelstvu města ke schválení návrh na odvolání Ing. Tomáše Tužína z funkce zástupce města v 

orgánech Asociace měst pro cyklisty (dále jen Asociace). Město Přerov je členem tohoto sdružení od 

roku 2014. Členství města v Asociaci a delegování Ing. Tomáše Tužína coby zástupce města bylo 

schváleno usnesením zastupitelstva č. 47/2/11/2014 na zasedání dne 29.prosince 2014, a to v souladu s 

§ 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích. Jako jeho nástupce je navržen Ing. arch. Jan Horký, člen Rady 

města, člen pracovní skupiny Rady města pro cyklistickou dopravu a iniciátor projektu Plánu 

udržitelné mobility města Přerova. Pan Ing. arch. Jan Horký se jmenováním vyslovil souhlas.  

Ze stanov Asociace měst pro cyklisty vyplývá, že každé členské město má automaticky jednoho 

zástupce, tedy jeden hlas ve Valné hromadě. Výběr tohoto zástupce je plně v kompetenci 

zastupitelstva města a nepodléhá tedy dalšímu schvalování v orgánech Asociace. O změně zástupce 

dané město Asociaci pouze písemně informuje.  

  

Předmětem činnosti Asociace měst pro cyklisty je: 



  

1. Podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní práce mezi  

jeho jednotlivými složkami, 

2. Podpora rozvoje cykloturistiky, 

3. Usilování o změny v legislativě ČR ve prospěch pro-cyklistických opatření, 

4. Usilování o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve  

prospěch  

cyklistické dopravy, 

5. PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy a cykloturistiky, 

6. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility, 

7. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci konkrétních pro-cyklistických opatření a aktivit v  

členských městech formou projektů, realizovaných asociací nebo členy.  

 

 


