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Zápis

z jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše
ze dne 25. června 2019 v 9:00 hodin
v konferenčním sále KCEV KRTEK Správy KRNAP, Vrchlabí
Přítomni: 26 přítomných členů + 1 zastoupení na základě plné moci, celkem hlasujících 27, hosté: 17.

1) Zahájení, přivítání zástupců členů Krkonoše-svazek měst a obcí a hostů

J. Sobotka zahájil jednání, přivítal přítomné členy a hosty.
Usnesení č. VH/01/19
VH bere na vědomí přivítání zástupců členů a hostů a jejich informace

2) Informace o usnášeníschopnosti a schválení programu jednání Valné hromady

J. Sobotka konstatoval usnášeníschopnost, platných hlasů 27.
K doplnění programu jednání nepodal nikdo návrh.
Usnesení č. VH/02/19
VH bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti – počet zástupců
členů, počet hostů.
Usnesení č. VH/03/19
VH schvaluje program jednání

3) Volba:
a) návrhová komise
b) ověřovatelé zápisu
c) zapisovatel
Usnesení č. VH/04/19

Stanislav Pelc, Petr Kadavý
Luboš Zimmerman, Tomáš Grégr
Monika Janatová
VH volí členy návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatelku
v navrženém složení

4) Kontrola plnění usnesení Valné hromady konané dne 20. prosince 2018

Z poslední VH nevzešly žádné úkoly.
Usnesení č. VH/05/19
VH bere na vědomí stav plnění usnesení Valné hromady konané dne
20. prosince 2018

5) Aktuální informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische

R. Böhnisch informoval o přípravě pracovní skupiny k Zásadám péče a novému návštěvní řád, protože
se to týká obcí a měst na území KRNAP, je dobré, aby v pracovních skupinách měli své zástupce.
Prezentoval stav lesů a škůdců. V průběhu deseti let díky suchu nárůst škůdců, nejen kůrovce, ale
výrazný nárůst lýkožrouta lesklého. Zmínil kalamitu v lesích po celých Krkonoších, která je způsobena
kombinací sněhu a škůdců. Těžba je nutná, ale ztrátová, z důvodu nepoměru mezi náklady na těžbnu
a výnosem z prodeje. Odhad kůrovce v roce 2019 na 40 tis m3. Více v přiložené prezentaci.
Daří se získávat projektové peníze, často je však problém sehnat dodavatele. Zatím neúspěšný je
výběr dodavatele pro rekonstrukci muzea (klášter) ve Vrchlabí.
Kolegové z polského parku oslavují 60 let. Jako dárek dostali pozemky na Sněžce, kuriozní je, že
dostali i kapli sv. Vavřince.
Další aktivity: projekt odkanalizování na Sněžce (za tímto účelem vznikla pracovní skupina za Správu
KRNAP), štětování cesty na Zlatém návrší a z Růžohorek na Sněžku, atd.
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Poděkoval J. Sobotkovi jako senátorovi za bdělost při tvorbě a novelizaci stavebního zákona a za
komunikaci s obcemi.
J. Sobotka doporučil členy do pracovní skupiny pro tvorbu dokumentu Zásady péče: 5 ze strany obcí
(předsednictvo z regionální sekce + M. Rychtr+ J. Sobotka) a 5 za Správu KRNAP. Starosty Grégra,
Matyáše, Engliše by doporučil do komise ro tvorbu návštěvního řádu.
Tyto komise jsou otevřené a je možné kdykoli doplnit, přistoupit.
Usnesení č. VH/06/19
VH bere na vědomí informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina
Böhnische

6) Vystoupení hostů

Mgr. Eva Hornová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje:
Vyzdvihla kvalitní spolupráci se svazkem Krkonoše a ocenila úspěšnou certifikaci Svazku, coby
destinační společnosti. Rádi by do připravovaného rozpočtu a rozpočtového výhledu kraje zařadili
finanční prostředky na roční mzdové náklady jednoho zaměstnance v každé certifikované společnosti a
částka na aktivity. Dále zústanou zachovány dotační tituly na podporu IC, nadregionálních témat a
regionálních témat. Vznikají strategické dokumenty v koncepci cestovního ruchu a vzniká také
Strategie rozvoje Libereckého kraje, zástupce svazku se na vzniku těchto dokumnetů podílí.
Liberecký kraj rozvíjí produkt Křišťálové údolí: v tuto chvíli probíhá oslovování jednotlivých subjektů,
kteří pak budou pod společnou značkou propagováni.
Miroslav Vlasák, ESÚS NOVUM: Společnost je jmenována do pracovní komise pro dalším období
operačních programů. Zatím nejsou jasná témata, se Svazkem úzká spolupráce v oblasti železniční
dopravy.
Libor Knot: Byla schválena novela Zákona o místních poplatcích. K novele zpracovávají společně s VŠ
cestovního ruchu „kuchařku“, která má obsáhnou vše, co je v zákoně nové a důležité a zároveň
usnadnit orientaci v problematice. Dalším legislativním tématem který AHS řeš,í je vznikající koncepce
cestovního ruchu. AHS zpracovala rovněž manuál v souvislosti se změnou sazby DPH u lanovek a
aplikací v EET.
Otvírají se dotace do cestovního ruchu z EU. Tématem pro malé podniky jsou budovy, pro velké
podniky energetické úspory.
Na stránkách AHS jsou další zajímavá témata, statistiky apod.
Usnesení č. VH/07/19
VH bere na vědomí informace hostů.

7) Přehled hospodaření

a) Závěrečný účet za rok 2018
Příloha č. 1
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2018
Příloha č. 2
Usnesení č. VH/08/19
VH souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
c) Účetní závěrka k rozvahovému dni 31. 12. 2018
Příloha č. 3
Usnesení č. VH/09/19
VH schvaluje účetní závěrku Svazku Krkonoše k rozvahovému dni 31.
12. 2018
d) Přehled hospodaření Svazku k 30. 04. 2019
Příloha č. 4
E. Šulcová: za sledované období nedošlo k neplánovaným výdajům a příjmům.
Usnesení č. VH/10/19
VH bere na vědomí přehled hospodaření Svazku k 30. 04. 2019
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e) Rozpočtová změna č. 1 a 2, provedená rozpočtovým opatřením č. 1/2019 a č. 2/2019
Příloha č. 5
E. Šulcová: obě rozpočtová opatření schválila Rada svazku, jedná se o příjmy a výdaje v souvislosti
s přijatými dotacemi.
Usnesení č. VH/11/19
VH bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2019 a č. 2/2019
f) Přehled dotací a grantů v roce 2019
Příloha č. 6
Usnesení č. VH/12/19
VH bere na vědomí přehled dotací a grantů v roce 2019

8) Zpráva Revizní komise č. 1/2019
Usnesení č. VH/13/19
VH bere na vědomí zprávu revizní komise č. 1/2019

Příloha č. 7

9) Aktivity svazku – regionální rozvoj
J. Sobotka:
a) Průběžná informace o aktuálních úkolech realizace Integrované strategie
- Jednání ŘS proběhlo v květnu (informace o realizaci projektů z Akčního plánu ISRRK,
diskutována realizace aktualizace ISRRK, informace z Rady KRNAP – schvalování zonace,..)
- Další jednání v říjnu
- Je uzavřená smlouva s SPF Group na zpracování ISRRK, aktualizace proběhne v rámci
projektu OPZ Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše.
Usnesení č. VH/14/19
VH bere na vědomí informace o aktuálních úkolech realizace ISRRK
b) Pracovní skupina k přípravě Plánu péče KRNAP 2020, cestovní ruch (propojování areálů) –
schválení podkladů pro tvorbu Zásad Péče
Příloha č. 8
Skupina vznikla pod hlavičkou svazku Krkonoše – svazek měst a obcí za účelem přípravy návrhu řešení
(sjednocení zájmů skiareálů, obcí) pro jednání se Správou KRNAP. Členy jsou zástupci skiareálů,
starostové a starostky dotčených obcí.
Výstupem bude geografické zpracování propojení skiareálů, které bude doplněno o běžecké lyžování,
pěší zimní turistiku, cyklodopravu, zásobování – Komplexní podklad za oblast cestovní ruch.
Milníky:
- Srpen – dokončení expertního posouzení
- 18. 9. 2018 – jednání Rady svazku – Usnesení č. R/37/18, Rada schvaluje předložené
materiály jako podklad pro tvorbu Zásad Péče KRNAP (mapové podklady a expertní
posouzení)
- 4. 12. 2018 – prezentace Rada KRNAP
- 20. 12. 2018 – jednání VH svazku – Usnesení č. VH/39/18, VH schvaluje předložené materiály
jako podklad pro tvorbu Zásad Péče KRNAP (mapové podklady a expertní posouzení).
- 25. 6. 2019 – předložen VH komplexní materiál ke schválení (úvodní komentář, první záměry,
konečné záměry, expertní posouzení)
Usnesení č. VH/15/19
VH schvaluje předložené materiály jako poklad pro tvorbu Zásad Péče
KRNAP
c) Veřejná doprava – železniční doprava; turistická doprava
Aktivity 2019:
- Na základě „Studie zatraktivnění provozu železniční trati 042 Martinice v Krkonoších –
Rokytnice nad Jizerou ve vazbě na cestovní ruch, s možností propojení Vrchlabí“ bylo do
turistické nabídky zahrnuto téma „Pojizerský Pacifik“ (technické a kulturní zajímavosti, …. žst.
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Martinice je kulturní památkou, RAUTIS – kandiduje na UNESCO,…)
- vize propojení železnice kolem Krkonoš je dále v gesci ESÚS NOVUM (územní pokrytí, aktivity
s polskými aktéry)
- se společností KORID LK uzavřena Smlouva na zpracování studie zajištění dopravy v TO
Krkonoše mimo zimní období, s OD KHK projednána spolupráce pana Prymše (analytik území
KHK), probíhá analytika a práce na návrhové části (předložení k projednání 10/2019)
Usnesení č. VH/16/19
VH bere na vědomí informace o aktivitách v oblasti veřejné dopravy
(železniční doprava, turistická doprava)

10)

Doprava v Krkonoších – představení projektu Správy KRNAP
Prezentovali zástupci ČVÚT Praha Martin Langer a Patrik Horažďovský, projekt se týká dopravní
situace v Krkonoších (území KRNAP).
Okruhy zpracovávané studie: Vysoká intenzita motorové dopravy v KRNAP, odstavování a parkování
vozidel, kompetence a legislativa.
Struktura prací – 3 etapy realizované v období 6/2019 – 2/2020
- Analytická – sběr a analýza relevantních podkladů
- Strategická – návrh krátkodobé a dlouhodobé strategie
- Návrhová část – podrobný návrh dopravního řešení
Zpracovatelům budou poskytnuty kontaktní údaje na SPF Group (zpracování Aktualizace ISRRK) a
KORID LK (studie k veřejné dopravě – turistická doprava).
Usnesení č. VH/17/19
VH bere na vědomí informace o projektu Správy KRNAP „Doprava
v Krkonoších“

11)

Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje – informace o záměru založení
Příloha č. 9
Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a Ondřej Špaček představili záměr
vytvoření krajské destinační společnosti a vizi, která je založena na kooperaci, komunikaci, koordinaci.
Stanovy jsou ve finální podobě. Lepší spoluprací a koordinací chtějí dosáhnou nárůstu návštěvnosti,
rozvoj atraktivních turistických cílů, iniciaci nárůstu ubytovací kapacity, zvýšení kvality života a loajality
místních obyvatel.
Uvedli důvody pro vytvoření krajské DMO, formu a organizaci DMO (zvolili alternativu zapsaného
spolku). Popsali členskou základnu a spolupracující subjekty, organizační uspořádání krajské DMO,
zajištění financování, fáze přípravy (Rada i Zastupitelstvo KHK schválilo záměr založení. Další krok
Schválení založení ideálně k datu 1.11.2019). Více informací v přiložené prezentaci.
J. Sobotka prezentoval usnesení Rady svazku č. R/30/2019 za dne 30. 5. 2019, kterým Rada vzala na
vědomí záměr KHK k založení krajské destinační společnosti a Rada nedoporučuje Valné hromadě
vstup za současných podmínek. V mezidobí jednání Rady svazku a Valné hromady svazku došlo ke
změnám ve stanovách, které byly mimo jiné prezentovány na jednání dne 20. 6. na KHK. Tohoto
jednání se nemohli z pracovních důvodů zúčastnit předseda ani ředitelka svazku, řádná omluvenka
byla odeslána hned po oznámení termínu jednání.
Vzhledem k termínu založení organizace bylo přijato následující usnesení.
Usnesení č. VH/18/19
VH bere na vědomí informace o záměru založení Krajské destinační
společnosti Královéhradeckého kraje“, v případě potřeby hlasování
o vstupu v termínu předcházejícím konání prosincové valné hromady,
bude hlasování realizováno způsobem „Per rollam“
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12)

Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2019
v oblasti cestovního ruchu
a) Certifikace oblastní destinační společnosti
Získán certifikát pro oblastní destinační společnost v rámci Technických standardů kategorizace
destinačních společností. Obnova konec září 2019.
b) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu
Krkonošské cyklobusy, Krkonoše ze sedla kola, Pohádkové Krkonoše, Krkonoše lyžařský běžecký ráj,
Krkonošská pivní stezka.
c) Marketingová komunikace - ediční činnost (Krkonošská sezona letní, zimní, Pojizerský Pacifik,
mapy KLBR), online, spoty, veletrhy, presstripy. Web prochází redesignem, v březnu 2020
provoz.
d) Statistické sledování dat
e) Mediální výstupy
Podrobně dle přiložené prezentace.
Usnesení č. VH/19/19
VH bere na vědomí informace o plnění záměrů obsažených v plánu
činnosti Svazku na rok 2019 v oblasti cestovního ruchu

13)

Projekty Svazku
a) Projekt ČR – PR PO 2 „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu
Jelenohorské kotliny, Jizerských hora a Krkonoš“
Cílem projektu je zapojení řemeslné a zážitkové turistiky do nabídky regionu. Projekt je na období
3/2019 – 2/2021, hodnota 65.403,25 EUR, spoluúčast svazku 10%.
b) OPZ: Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše
J. Vancl prezentoval Strategii konkurenceschopnosti regionu Krkonoše, která bude sloužit jako podklad
pro aktualizaci ISRRK, zmínil slabé a silné stránky SWOT analýzy. Po vypracování kompilátu
dokumentu bude tento zaslán společně s plnou verzí všem starostům k možnému vyjádření.
Dokument bude zveřejněn na stránkách regionálního rozvoje. Schválení dokumentu proběhne na
prosincové valné hromadě.
c) SFŽP
Projekt Krkonoše neznámé – aktivity probíhají za účelem redistribuce turistů v čase a prostoru –
objevování méně známých míst, tvorba trhacích map s tématikou KLBR a mapy „Pojizerský Pacifik“,
apod.
Usnesení č. VH/20/19
VH bere na vědomí informaci o projektech Svazku

14)

Diskuse, různé
Losování výherců Krkonošská sezona – zima: Ze 142 došlých odpovědí bylo vylosováno 5 výherců.

15) Závěr jednání
J. Sobotka poděkoval přítomným za účast a racionální průběh VH, ředitelce a kolektivu za jejich práci.

Ing. Jan Sobotka
předseda
Krkonoše – svazek měst a obcí

