
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh členství statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci CIVINET 
Česká a Slovenská republika, z.s. 
 
Stručný obsah: Členstvím v nevládní neziskové organizaci „CIVINET Česká a Sloven-
ská republika, z.s.“ získá statutární město Liberec možnost pravidelného informování o 
akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility z měst z celé EU 
a dále přístup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS. Členství při-
nese možnost podpory při přípravě Plánu udržitelné mobility. 

 

 

Zpracoval:  Bc. Marek Řehořek  

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení získávání dotací 

telefon: 485 243 495 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Lucie Noswitz 

 vedoucí odboru Ing. Jiří Horák 

Projednáno: radou města dne 8. 9. 2015, zastupitelstvem města dne 
24. 9. 2015 - nepřijato usnesení 

Poznámka:   

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

podání žádosti o členství statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci CIVI-
NET Česká a Slovenská republika, z. s., IČ 03519996, se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 
636 00 Brno  

s o u h l a s í 

se zněním základních dokumentů CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., dle příloh, tj. 
stanovy, deklarace zájmu o členství a přihláška do CIVINET 

p o v ě ř u j e 

zastupováním statutárního města Liberec na všech valných hromadách a jednáních spolku 
CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. a podpisem příslušných dokumentů náměstka 
primátora Mgr. Jana Korytáře 

a  u k l á d á 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora, podat žádost o členství statutárního města Liberec 
v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., IČ 03519996, 
se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno.  

 
 

T: 11/2015 
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Důvodová zpráva 
 
Členstvím v nevládní neziskové organizaci „CIVINET Česká a Slovenská republika, 
z.s.“ získá statutární město Liberec možnost pravidelného informování o akcích, novin-
kách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility z měst z celé EU a dále pří-
stup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS. Členství přinese mož-
nost podpory při přípravě Plánu udržitelné mobility. 

Žádost o členství je podmíněna zasláním: 

• vyplněné přihlášky, 

• deklarace zájmu stát se členem „CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.“ (dále 
jen „CIVINET“) na hlavičkovém papíru subjektu žádajícího o členství, 

• dalších dokladů prokazujících rozhodnutí a oprávněnost rozhodnutí příslušného orgá-
nu žadatele stát se členem CIVINET (v případě obcí/měst výpis usnesení rady nebo 
zastupitelstva o pověření osoby zastupovat město/obci a výpis usnesení rady nebo za-
stupitelstva o schválení podání žádosti o členství). 

Deklarace zájmu potvrzuje zájem žadatele o: 

1. Podporu rozvoje a implementaci politik udržitelné městské dopravy, integrovaného 
plánování a inovativních dopravních opatření, technologií a infrastruktury; 

2. Podporu cílů a přístupu Iniciativy CIVITAS; 

3. Výměnu zkušeností pomocí aktivní účasti na aktivitách organizovaných CIVINETem. 

CIVINET Česká a Slovenská republika nabízí partnerství všem subjektům, které se aktivně 
zabývají udržitelným dopravním plánováním a mají zájem své potřeby i zkušenosti sdílet. Je 
také prostředníkem pro zapojení a komunikaci s národními vládami a Evropskou unií. 

CIVINET je sítí měst se širokým záběrem a jako jediná síť v ČR a SR pokrývá celou oblast 
udržitelné, čisté a energeticky efektivní městské dopravy. Speciální pozornost pak věnuje ná-
sledujícím tematickým kategoriím: 

• Integrované plánování 
• Veřejná hromadná doprava 
• Řízení poptávky po dopravě 
• Cyklistická a pěší doprava 
• Čistá vozidla a paliva 
• Logistika a přeprava zboží 
• Parkování 

Průřezovým tématem pro roky 2014 – 2016 je integrované dopravní plánování a tvorba Plá-
nů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP). Síť CIVINET je podporována Evropskou ko-
misí a evropským projektem CAPITAL.  

Zakládajícími členy CIVINETu Česká a Slovenská republika jsou města Olomouc, Jihlava a 
Karlovy Vary, tato města také tvoří první Řídící radu spolku. Ta směřuje a rozvíjí aktivity 
CIVINETu, zastupuje spolek navenek a řídí rozpočet spolku.  
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Všichni členové CIVINETu tvoří Valnou hromadu, která je také nejvyšším orgánem spolku. 
Valná hromada mimo jiné volí členy Řídící rady, schvaluje strategii sítě CIVINET, změny v 
podmínkách členství a výši členských poplatků či schvaluje změny Stanov. 

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. s sebou přináší: 

• pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné měst-
ské mobility 

• účast ve spolku měst a obcí podporovaném Evropskou komisí 
• kontakty na podobně udržitelně smýšlející města z celé EU 
• přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU 
• přístup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS (www.civitas.eu)  
• inspirace a výměna zkušeností 
• podpora při přípravě Plánů udržitelné mobility a integrovaném plánování udržitelné 

mobility 
• medializaci členů CIVINET a jejich aktivit v oblasti udržitelné mobility a integrova-

ného dopravního plánování 
• účast na vzdělávacích aktivitách 
• možnosti výměn a stáží v zahraničí 
• možnosti propagovat vlastní aktivity členských měst a obcí v oblasti udržitelné dopra-

vy. 

K tomuto slouží následující aktivity: 

• každoroční setkání členů sítě a tematických skupin  
• možnost podílet se na aktivitách tematických skupin v mezinárodním prostředí CIVI-

NET 
• vydávání elektronického zpravodaje (čtvrtletník) v českém/slovenském jazyce pro čle-

ny, internetový portál, materiály v tištěné i elektronické podobě s příklady dobrých ře-
šení, k výměně zkušeností z různých oblastí dotýkajících se udržitelné mobility) 

• vzdělávací aktivity (kurzy, semináře, konference) 
• šíření a zveřejňování metodik a návodů 
• možnost účasti ve výběrovém řízení na malé interní granty na podporu projektů udrži-

telné mobility po dobu prvních tří let existence sítě 
• aktuální náhled do evropských politik, legislativních a jiných rámců, které udržitelnou 

mobilitu podporují z úrovně EU. 

Cíle spolku CIVINET: 

• Propagovat přístup CIVITAS k principům integrované udržitelné mobility mezi měs-
ty, v médiích, mezi širokou veřejností a dalšími relevantními subjekty na území České 
a Slovenské republiky; 

• Propagovat Iniciativu CIVITAS v českém či slovenském jazyce, a tím přispět k od-
stranění jazykové bariéry; 

• Informovat členy sítě a další česká a slovenská města o výsledcích Iniciativy CIVI-
TAS; 

• Zprostředkovat dialog mezi místními autoritami, státní správou a Evropskou komisí na 
témata udržitelné mobility s přihlédnutím k situaci v Česku a Slovensku; 
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• Podpořit aktivní komunikaci mezi členy sítě CIVINET a členy sítě European Civitas 
Forum a Evropskou komisí; 

• Pomáhat členským městům v počáteční fázi přípravy plánů udržitelné mobility (tzv. 
SUMPs). 

Řádní členové CIVINET (září 2015): 

• Statutární město Olomouc (manažer sítě) 
• Statutární město Jihlava 
• Město Karlovy Vary 
• Statutární město České Budějovice 
• Město Třinec 
• Statutární město Přerov 
• Statutární město Zlín 
• Mesto Košice 
• Statutární město Hradec Králové 
• Mesto Žilina 
• Město Třebíč 

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou CIVI-
NET na svém nejbližším jednání. Podmínkou předložení přihlášky je doložení výpisu usnese-
ní rady nebo zastupitelstva o pověření osoby jednat za město/obec, výpis usnesení rady nebo 
zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství a podepsané Deklarace zájmu o členství, 
jejíž text je přílohou této předlohy. 

Náklady:  

• členské poplatky na rok 2014, 2015 a polovina roku 2016: zdarma 

• výše členských poplatků od poloviny roku 2016 na další roky odhadem 5-30 tis. s tím, 
že města (členové) si schvalují sama výši a škálu poplatků na kalendářní rok  

• časová náročnost: Valná hromada členů 1x ročně (účastní se alespoň jeden zástupce 
města), bude propojena s odborným seminářem 

• ostatní časová náročnost záleží na míře zapojení se města (zda se zúčastní seminářů a 
dalších aktivit nabízených CIVINET) 

 
Podrobnější informace: 
http://www.cdv.cz/file/civinet-letak/ 
http://www.civitas.eu/sites/default/files/documents/jak_se_stat_clenem_civinet.pdf 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projed-
náním v radě města. 

 

Přílohy: 

1) stanovy CIVINET 

2) deklarace zájmu o členství v CIVINET 

3) přihláška do CIVINET 

















      

Telefon 
485 243 111 

Fax 
485 243 113 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Datová schránka statutárního města Liberec 
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C 
Odbor strategického rozvoje a dotací 

 
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

 
       
       
       
       
       

 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
                 /                  
 
 
 
 
 
Deklarace zájmu o členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. 
 
 
 
Deklarujeme tímto, že jako členové CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., se hlásíme k 

- Podpoře rozvoje a implementaci politik udržitelné městské dopravy, integrovaného 
plánování a inovativních dopravních opatření, technologií a infrastruktury; 

- Podpoře cílů a přístupu Iniciativy CIVITAS;  
- Podpoře výměny zkušeností s využitím aktivit organizovaných CIVINETem.  

 
 
 
 
 
Datum:   
 
 

Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, 
strategický rozvoj a dotace 

(podpis / razítko) 
        
 

 



 
 
 
 
 

Přihláška do CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.  

Žádáme tímto o řádné členství v CIVINET Česká a Slovenská republika. Získáme tak právo 
- být informováni o aktivitách CIVINET,   
- volit Řídící radu CIVINET a 
- účastnit se akcí organizovaných sítí CIVINET.  

Jméno města/obce: Liberec 

Název a adresa magistrátu/městského/obecního úřadu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 

59 Liberec 1 

IČ města/obce:     00262978        

 

Telefon: +420-485 243 111 Web: http://www.liberec.cz/ 

 

E-mail (bude zařazen do mailinglistu CIVINET): korytar.jan@magistrat.liberec.cz  

Kontaktní osoba: Jan Korytář 

Pozice kontaktní osoby: náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

 

Jméno osoby oprávněné jednat jménem organizace: Mgr. Jan Korytář 

Telefon: +420-485 243 131    

Email: korytar.jan@magistrat.libe 

rec.cz  

 

Datum, místo       Podpis 
  

Přiložené dokumenty: 
- Výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o pověření osoby jednat za město/obec 

a výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o schválení podání žádosti o členství 

- Deklarace zájmu o členství 

 

Vyplněnou přihlášku s přílohami prosím odešlete poštou na adresu: 
Sekretariát CIVINET, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno,  

a v elektronické podobě na e-maily: radomira.jordova@cdv.cz a hana.bruhova@cdv.cz. 

 

Vyplní sekretariát CIVINET:  
Organizace přijata za člena CIVINET Česká a Slovenská republika schválením valnou hromadou 
CIVINET dne: 
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