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Z Á P I S 
 

Z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 
ve čtvrtek dne 30. května 2019 v 9:00 hodin 

 
Přítomni, dle prezenční listiny zástupci obcí: Dolní Dvůr, Harrachov, Jilemnice, Mladé Buky, Studenec, 
Vrchlabí, Žacléř. 
 
PROGRAM: 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

J. Sobotka zahájil jednání, doplňující téma nebylo navrženo.  

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 12. dubna 2019 

Úkoly z minulé Rady nebyly uloženy. 

3) Přehled hospodaření k 30. 04. 2019       Příloha č. 1 

E. Šulcová: plnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 38%, čerpání rozpočtovaných výdajů činí 20%, hlavní 
výdaje se teprve očekávají ve vazbě na realizaci projektů. 

Usnesení č. R/22/19 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 30. 04. 2019 

4) Schválení přijetí dotací 

Město Trutnov 

- Dotace v oblasti propagace cyklobusů ve výši 90.000,-Kč 

Usnesení č. R/23/19 Rada schvaluje přijetí dotace od Města Trutnov ve výši 90.000,- na aktivity 

v oblasti podpory cyklobusů 

SFŽP: 

- Dotace ze SFŽP na projekt „Krkonoše neznámé“ ve výši 646.136,-Kč 

Usnesení č. R/24/19 Rada schvaluje přijetí dotace od SFŽP na projekt „Krkonoše neznámé“ 

5) Rozpočtová změna číslo 2 provedená rozpočtovým opatřením č. 2/2019  Příloha č. 2 

E. Šulcová popsala mínusové saldo rozpočtového opatření v návaznosti na schválené projekty, které jsou 
realizované v letošním roce, příjmy jsou plánované až po vyúčtování dotací a proto s nimi lze do rozpočtu 
počítat až v roce 2020. 

Usnesení č. R/25/19 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým dochází k navýšení příjmů o 

částku 909.000,- Kč a výdajů o částku 1.081.090,- Kč v souvislosti se 
zapojením dotací od Města Trutnov a v souvislosti s projektem SFŽP 

Krkonoše-neznámé 

6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Svazku měst a obcí Krkonoše na zajištění 
provozu cyklobusové dopravy v turistickém regionu Krkonoše v roce 2019  Příloha č. 3 

E. Šulcová: Návrh smlouvy je na částku 99.900 Kč, která je odvozena z celkové prokazatelné ztráty na 
provoz cyklobusů v roce 2019, kdy se svazek podílí na úhradě ztráty částkou cca 8,5%. 

Usnesení č. R/26/19 Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Svazku 

měst a obcí Krkonoše na zajištění provozu cyklobusové dopravy v turistickém 
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regionu Krkonoše v roce 2019 

7) Schválení smlouvy o dílo – zpracování Aktualizace ISRRK    Příloha č. 4 

E. Šulcová: Svazek realizuje projekt Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše (v rámci OPZ), jedním 
z výstupů je Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše. Na zpracování tohoto dokumentu předkládá 
návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem SPF Group, s.r.o., finanční objem prací je 453.750 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. R/27/19 Rada schvaluje uzavření Smlouvy o dílo – zpracování Aktualizace 

Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 

8) Rada KRNAP – Memorandum 

J. Sobotka:  3. 6. 2019 zasedá Rada Správy KRNAP. Na programu je schválení zonace, klidová území, 
vyhrazení cest. 
V současné době existují dvě varianty Memoranda, varianta vzešlá z aktivity obcí východních Krkonoš a 
varianta od Správy KRNAP (zpracována panem Plamínkem, byla zaslána panu Matyášovi, Sobotkovi, 
Eichlerovi). Memorandum mělo být nástrojem ke schválení zonace, obce SVOK nebudou hlasovat pro 
schválení zonace (forma projednání…), na Radě KRNAP 3.6. tedy nebude memorandum předkládáno. I 
přes tuto skutečnost Svazek Východní Krkonoše vnímá memorandum jako pozitivní krok při spolupráci se 
Správou KRNAP a bude činit kroky k jeho uzavření, bude vycházet ze znění předloženého Správou KRNAP, 
které je potřeba zpřesnit. 

Usnesení č. R/28/19 Rada bere na vědomí informaci o stavu přípravy Memoranda     

9) Strategie konkurenceschopnosti – informace o projednání v ŘS 

J. Sobotka: Strategie konkurenceschopnosti byla projednána Řídící skupinou ISRRK dne 7. 5. 2019, jedná 
se o podklad pro Aktualizaci ISRRK. Tento dokument bude zveřejněn na webu svazku k regionálnímu 
rozvoji, bude vydána TZ, a dále bude zaslán na oba kraje na odbory regionálního rozvoje s možností 
projednání dokumentu v orgánech kraje. Prezentaci na Valné hromadě zajistí J. Vancl.  

Usnesení č. R/29/19 Rada bere na vědomí dokument Strategie konkurenceschopnosti 

10) Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje – záměr kraje  Příloha č. 5 

J. Sobotka představil záměr kraje zřídit krajskou destinační společnost. Přípravu již schválila Rada i 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Rozpočet cca 13 mil ročně, dotace kraje 9-10 mil. Personální 
obsazení cca 9 lidí. Záměr kraje je součástí zápisu. V rámci projednávání předloženého záměru a 
samotných stanov spolku se dvakrát setkali zástupci certifikovaných oblastních destinačních společností a 
zpracovali připomínky k záměru a ke stanovám. Součástí zápisu je dopis, ze dne 27. 5. adresovaný na 
předsedu výboru regionálního rozvoje zastupitelstva KHK, obsahující souhrn trvajících připomínek k záměru 
i ke stanovám.  
K tématu proběhla diskuse, v rámci které převažoval názor, že není jasně daný důvod pro založení takovéto 
společnosti, a navržená organizační struktura je velice složitá. Toto téma bude zařazeno do programu VH. 

Usnesení č. R/30/19 Rada bere na vědomí záměr Královéhradeckého kraje k založení krajské 

destinační společnosti a Rada nedoporučuje Valné hromadě vstup za 

současných podmínek 

11) Memorandum o spolupráci oblastních destinačních společností v cestovním ruchu v ČR – 
schválení           Příloha č. 6 

E. Šulcová uvedla obsah memoranda. Jedná se především o vzájemnou spolupráci tradičních destinačních 
společností v oblasti cestovního ruchu, společné prosazování zájmů, společné postupy při spolupráci 
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s institucemi – MMR, Czechtourism, kraje a další. 

Usnesení č. R/31/19 Rada schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci oblastních destinačních 

společností v cestovním ruchu v ČR 

12) Program Valná hromada svazku 25. 6. 2019 – schválení    Příloha č. 7 

E. Šulcová: program VH je standartní. Zmínila bod Aktivity svazku – regionální rozvoj, ve kterém budou 
schvalovány podklady pro tvorbu Zásad péče  (Propojování středisek, přílohou bude expertní posouzení), 
materiál bude poté předán Správě KRNAP. 

Usnesení č. R/32/19  Rada schvaluje návrh programu Valné hromady 

13) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše 

E. Šulcová:  

Turistické noviny Krkonošská sezona - léto, distribuce už proběhla na všechna infocentra a na partnery. 
V tomto týdnu budou zavezena polská část. Pochvala patří infocentrům, která spolupracovala a svým 
příspěvkem se v Krkonošské sezoně představila. 

V rámci projektu SFŽP Krkonoše neznámé realizujeme trhací mapu „Pojizerský pacifik“, která bude 
inspirovat zajímavými výlety s možností využití železniční dopravy na trati Martinice V Krkonoších – 
Rokytnice nad Jizerou. 

Realizace tripů: 

16.-20.5. – Krkonoše na 4 dny pro rodiny s dětmi, blog www.objevimesvet.cz , oblast Špindlerův Mlýn – 
kombinace pěších túr a aktivit 

23. – 24. 5. Krkonoše s baťohem na zádech, účast 5 novinářů (aktualne.cz, Krasný rok, Moje Země, TIM, 
Metro), trasa Žacléř – Albeřice – Malá Úpa – Sněžka – Děčínská bouda - Herní krajina Pecka. Cílem bylo 
ukázat neznámá místa (první část) a TOP cíl Sněžka mimo hlavní sezonu, tradiční gastro – Děčínská bouda 
a letní aktivity v areálech (Herní krajina Pecka+koloběžky a další na bídka). Reakce od novinářů jsou velmi 
pozitivní. 

28.6. – ZZ Německo CzechTourism - trip Labskou stezku. (Erlebachovy boudy, pěší cesta k Prameni Labe). 

5. – 6. 7. Slovenské zastoupení CzechTourism – rodina s dětmi, lifestyle, aktivity jsou naplánovány 
v Trutnově a okolí a druhý den Stezka korunami stromu Krkonoše. 

Zúčastnili jsme se veletrhu ve Štětíně, opět velká návštěvnost, cílený zájem o cyklo, kempy. 

Bude natočen pěší Výleťák (pro internetovou televizi Stream), oblast Vysoké nad Jizerou – Jablonec nad 
Jizerou. 

E. Šulcová se pravidelně účastní projednávání strategií 2021+ v obou krajích,  6. – 7. 6. účast na výjezdním  
zasedání Libereckých destinačních společností. 

5. 6.  Koordinační porada CR v hotelu HARMONY ve Špindlerově Mlýně – E. Šulcová představí data ze 
statistik ČSÚ, atd. 

Usnesení č. R/33/19 Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve Svazku měst a obcí 

Krkonoše 

14) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí východní Krkonoše – Mgr. Tomáš Eichler 
Připravují žádost na projekt „Otevřená data“ v konceptu SMART City (inovativní řešení pro městskou 

mailto:svazek@krkonose.eu
http://www.krkonose.eu/
http://www.svazek.krkonose.eu/
http://www.objevimesvet.cz/


 

 

 

  Krkonoše – svazek měst a obcí 
 
 

  Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 
  Tel: 499 405 321, IČO 70157898 
  E-mail: svazek@krkonose.eu  
  Tourism: www.krkonose.eu  
  Office: www.svazek.krkonose.eu 
     

Stránka | 4 

infrastrukturu, vytváření nových možností a způsobů řízení města a rozhodování.) 
Dělají průzkum ohledně lokální destinační společnosti. Probírají různé projektové záměry. 

b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský  
Nekomentoval. 
 

c) Svazek obcí Jilemnicko – Mgr. Vladimír Richter 
Pokročili v sociálních službách – v sociálním systému, za celé ORP bude zřízen fond na obecné služby. 
Město Jilemnice bude na základě veřejnoprávní smlouvy přijímat do fondu peníze a podle stanovených 
pravidel rozdělovat – princip již funguje v praxi – svazek obcí Novoborska  

d) Svazek obcí Tanvaldsko – Eva Zbrojová 

Nekomentovala. 

 Usnesení č. R/34/19 Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích 

15) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

L. Potůčková se zúčastnila konference Svazu měst a obcí ČR v Ostravě a byla zvolena do Rady Svazu měst 
a obcí ČR za oblast cestovního ruchu.  
M. Bělovský se dotázal v jaké fázi je návrh zákona o poplatku rekreačním a poplatku z ubytování. 
V. Richter: vláda navrhla do poslanecké sněmovny. Je to ve fázi sněmovního návrhu. 28.5. bude na pořadu 
poslanecké sněmovny – třetí čtení. E. Šulcová zjistí prostřednictvím AHS stav připomínek k původnímu 
návrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 
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