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NÁZEV: 
 

Do práce na kole 2020 

 

ANOTACE: 
Návrh na zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na kole 2020.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na 
kole, schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci této kampaně a smlouvu o zpracování 
osobních údajů se sdružením Auto*Mat, z.s.  v předloženém znění. 
 
 
Rada města zmocňuje  Ing. Josefa Klementa, místostarostu, uzavřením těchto smluv. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů: 

Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
oPR 

Předkládá: 
Místostarosta Ing. Josef Klement 
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Popis 

Kampaň na celonárodní úrovni organizuje občanské sdružení Auto*Mat. Cílem a smyslem 
kampaně, soutěže je motivovat veřejnost k pravidelnému využití kola jako dopravního prostředku 
do zaměstnání na krátké a střední vzdálenosti. Firemní 2-5 členné týmy se vzájemně motivují k 
dosažení požadované pravidelnosti ve využití kola jako prostředku k cestě do zaměstnání v 
průběhu soutěžního měsíce května. Každý účastník má možnost si v soutěžním profilu nastavit 
svůj pracovní kalendář a následně potvrzuje realizované cesty na kole. Při dosažení průměrné 
pravidelnosti 66% postupují týmy i jednotlivci do závěrečného losování o ceny. Paralelně se 
soutěží i v kategoriích výkonnosti mezi muži a ženami. Dalším motivačním faktorem jsou akce 
zdarma tzv. „na triko“ pro všechny registrované účastníky. Soutěžící můžou využít např. nabídku 
návštěvu minipivovaru, snídaně na triko, prohlídka HZS Žďár n.S., volné vstupy ve vybraných 
zařízeních a termínech. Každý registrovaný účastník obdrží tričko s originálním motivem daného 
ročníku a toto mu slouží jako volná vstupenka na díky partnerům realizované společné akce. 

 
Kampaň je podporována krajem Vysočina, který každoročně věnuje hlavní cenu: kolo, v letošním 
roce zvažuje koloběžku. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 

• Finanční prostředky na realizaci kampaně jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 
2020 kapitola Aktivně pro Žďár, spolufinancováno z MA21. 

• Předpokládaný celkový rozpočet na realizaci kampaně je 15.000,--Kč. 

 
 
Geneze případu 

• V roce 2016 se do soutěže ve Žďáře nad Sázavou zapojilo celkem 57 soutěžících, v roce 
2017 to bylo 62 soutěžících, v roce 2018  81 soutěžících a v roce 2019 144.   

• V roce 2017, 2018 byly náklady spolufinancovány z  MA 21.  
• V roce 2019 podporováno, krajem Vysočina, SFŽP. 

 
 
Návrh řešení 

• Uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2019 a smlouvu o 
zpracování osobních údajů se sdružením Auto*Mat, z.s.  

• Pověřit realizací a jako kontaktní osobu a koordinátora za město Žďár nad Sázavou Radku 
Remarovou, komunitní koordinátorku. Městský organizátor realizuje kampaň a soutěž při 
využití jednotného grafického vizuálu, administračního rozhraní, registračního systému 
včetně evidence jízd soutěžících poskytnutého národním koordinátorem kampaně. Národní 
organizátor kampaně poskytuje dále podporu v oblasti organizace a marketingu.  
 

 
 
 

 



 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje zapojení se do celorepublikové kampaně Do práce 
na kole a uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2020 a 
smlouvy o zpracování osobních údajů při realizaci této kampaně se sdružením Auto*Mat, 
z.s. 

• Rada města zmocňuje  Ing. Josefa Klementa, místostarostu, uzavřením těchto smluv. 
 

 
Doporučení předkladatele 

• Schválit návrh usnesení. 

. 
 
 
Stanoviska  

• Zapojení se do projektu projednáno s panem starostou, paní místostarostkou a  panem 
místostarostou.  

• Smlouvy konzultovány s JUDr. Stanislavou Prokopovou a Mgr. Jaromírem Pospíchalem 
PhDr.(pověřenec pro ochranu osobních údajů). 
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