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ZÁPIS
Z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí
V úterý den 12. dubna 2019 v 9:00 hod
Přítomni dle prezenční listiny zástupci obcí: Dolní Dvůr, Harrachov, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice,
Vrchlabí, Žacléř.
PROGRAM:
1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů
J. Sobotka zahájil jednání, aktuální téma nebylo zařazeno.
2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 5. února 2019
Úkol odeslat dopis na KHK s vyjádřením podpory posouzení k propojení Města Hostinné na D11 byl splněn.
3) Přehled hospodaření k 31. 03. 2019

Příloha č. 1

E. Šulcová popsala čerpání příjmů a výdajů, které probíhá v souladu s rozpočtem a realizovanými projekty.
Usnesení č. R/14/19

Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 03. 2019

4) Schválení přijetí dotací
Liberecký kraj:
a) Účelová dotace v oblasti cestovního ruchu ve výši 150.000,-Kč, projekt Krkonoše na
dosah
b) Účelová dotace v oblasti cestovního ruchu ve výši 100.000,-Kč, projekt Krkonošská pivní
stezka
Usnesení č. R/15/19

Rada schvaluje přijetí dotací od Libereckého kraje:

a) ve výši 150.000,- na aktivity v oblasti cestovního ruchu, projekt Krkonoše na dosah
b) ve výši 100.000,- na aktivity v oblasti cestovního ruchu, projekt Krkonošská pivní stezka
Královéhradecký kraj:
a) Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje – podpora činnosti svazků obcí ve
výši 74.000,-Kč
b) Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje – podpora propagace cyklobusů ve
výši 199.000,- Kč
c) Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje – podpora úpravy běžeckých tratí ve
výši 446.000,-Kč
Usnesení č. R/16/19

Rada schvaluje přijetí dotací od Královéhradeckého kraje:

a) ve výši 74.000,- na aktivity v oblasti podpory činnosti svazků obcí
b) ve výši 199.000,- na aktivity v oblasti podpory propagace cyklobusů
c) ve výši 446.000,- na aktivity v oblasti podpory úpravy běžeckých tratí
5) Rozpočtová změna číslo 1 provedená rozpočtovým opatřením č. 1/2019
Usnesení č. R/17/19

Příloha č. 2

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým dochází k navýšení příjmů o
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částku 449.038,- Kč a výdajů o částku 1.063.750,- Kč v souvislosti se
zapojením dotací od Libereckého kraje a v souvislosti s projektem CZ-PL
(regionální výroba a tradice).
6) Rada KRNAP – zonace, klidové území, vymezení cest
J. Sobotka informoval o jednání Rady KRNAP. Hlavním tématem byla zonace, termín schvalování se odložil,
tím vznikl prostor na další diskuse. V klidovém území dochází k vymezení cest, dále bude 9 cest zrušeno a 6
cest s „tetřívkovým režimem“. Svazek prověří dopady těchto úprav na KLBR.
E. Šulcová připraví materiál pro Valnou hromadu – schválení podkladů pro Zásady péče – propojování
areálů, expertní posouzení, doplnění dalších vrstev cyklo+běžky+pěší.
J. Sobotka dále informoval o aktivitě východních Krkonoše vedoucí k uzavření memoranda. Pokud má být
Memorandum uzavřené, je třeba materiál předložit Radě KRNAP 3.6., aktivita je na straně Východních
Krkonoš.
Usnesení č. R/18/19

Rada projednala další kroky vedoucí ke schválení zonace.

7) Řídící skupina ISRRK - projekt OPZ
Datum schůzky řídící skupiny je stanoven na 7. 5. 2019
a) Strategie konkurenceschopnosti
Strategie konkurenceschopnosti se bude schvalovat 7. 5. 2019, je podkladem pro aktualizaci ISRRK.
b) Rozvoje cestovního ruchu
Tento dokument je zaměřen na statistický sběr dat, zpracování nových témat a produktů do turistické
nabídky, schvalování 7. 5. 2019
c) Aktualizace ISRRK
Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše bude probíhat v letošním roce. Na její
zpracování byli osloveni 3 zhotovitelé. Nejnižší nabídka je od SPF Group (375 tis bez DPH). Se zhotovitelem
proběhne schůzka o harmonogramu zpracování, tématech apod.
Usnesení č. R/19/19

Rada bere na vědomí informaci o programu jednání Řídící skupiny a stavu
průběhu realizace projektu Strategické plánování regionu Krkonoše

8) Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje
J. Sobotka: Královehradecký kraj má záměr zřídit destinační společnost Královéhradeckého kraje. Rozpočet
je cca 9 mil Kč, personální obsazení cca 6 osob. Záměr je již schválen zastupitelstvem a bude ještě
projednáván v území s destinačními společnostmi. Svazek Krkonoše již reagoval určitými argumenty na
základě zaslaného záměru.
E. Šulcová podrobněji popsala složení, členství, příspěvky, termín založení.
Usnesení č. R/20/19

Rada bere na vědomí informace o záměru Královéhradeckého kraje –
založení Krajské destinační společnosti Královéhradeckého kraje

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše
E. Šulcová:
-

Proběhl audit z Ministerstva financí na projekt „Síť hospodářského rozvoje česko – polského
příhraničí“, závěr auditu – bez závad,
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-

-

-

Krkonošská sezona zvítězila v soutěži propagačních materiálů v Lysé nad Labem,
koncem května vyjde Krkonošská sezona – léto 2019, projekt SFŽP,
v srpnu proběhne inzerce v časopise MOJE ZEMĚ na téma Krkonoše – neznámé, budeme mít
prostor 20 stran, tato aktivita je v rámci projektu SFŽP a bude zaměřena na neznámá nebo méně
známá místa v Krkonoších,
v rámci projektu SFŽP budou realizované také presstripy,
připravují se další 2 prestripy. Jeden na téma „Krkonoše s dětmi na 4 dny“, místo Špindlerův Mlýn,
druhý „Krkonoše s baťohem na zádech“ – Žacléř, Malá Úpa, Velká Úpa,
v červenci se chystá presstrip pro Slováky, lokalita Jánské Lázně a okolí, objednatelem je
Czechtourism,
26. 3. 2019 se ve Vysokém nad Jizerou uskutečnila marketingová porada regionálních infocenter,
poskytnuté zázemí mělo vysokou úroveň. Pro další setkání infocenter se plánu Harrachov, Vrchlabí,
Kořenov, Trutnov - podzim,
veletrh For Bikes, který se konal ve dnec 29. – 31. 3. 2019 měl trochu jinou úroveň, jiné uspořádání,
nížší návštěvnost,
vyjmenovala výsledky dotačních titulů pro infocentra za Královéhradecký a Liberecký kraj.
Usnesení č. R/21/19
Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve Svazku měst a obcí
Krkonoše

10) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí
a) Svazek obcí východní Krkonoše – Aleš Vaníček
Mění se personální obsazení svazku. Nový manažer.
b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský
Některé projekty budou končit, proto svazek hledá další svoji náplň.
c) Svazek obcí Jilemnicko – Mgr. Vladimír Richter
Stálým tématem je „překladiště odpadů“. Probíhá výběr lokality, kde by parkovala technika pro bioodpad a
v budoucnu rovněž lokalita sloužila jako překladiště odpadu a bioodpadu.
d) Svazek obcí Tanvaldsko – Eva Zbrojová
Aktuálně připravuje projekt na sociální služby včetně odlehčovacích služeb a půjčovny pomůcek, realizace
2021, teď je stádium přípravy.
Harrachov společně s Rokytnicí se chystají koupit rolbu na úpravu běžeckých tratí. V letošní sezoně nebyla
kvalitní údržba. Společně by upravovali 120 km tratí.
Usnesení č. R/21/19

Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích

11) Různé
a) Příští jednání Rady Svazku – termín: operativně
b) Ostatní
J. Sobotka: Královéhradeckým krajem je vypsaný titul na cyklostezky a PD cyklostezek.
E. Šulcová: vyzve obce, aby zaslaly své návrhy a podněty, požadavky, které by se daly zařadit do dotací
SFŽP.
M. Kubát: navrhuje jako dotační téma opravy mostů, na to se dotaci nedá sehnat, nejsou brány jako
komunikace.

Ing. Jan Sobotka
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí

