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ZÁPIS
z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí
ve čtvrtek dne 3. října 2019 v 9:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí: Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Mladé Buky, Vrchlabí,
Žacléř.
Hosté: T. Eichler – zástupce Trutnova.

PROGRAM:
1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů
J. Sobotka přivítal přítomné. Nová témata nebyla zařazena.
2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 30. května 2019
Úkoly na poslední Radě nebyly uloženy.
3) Přehled hospodaření k 31. 08. 2019

Příloha č. 1

E. Šulcová: rozpočtové příjmy jsou plněny ve výši 66% a výdaje ve výši 58%. Další plnění bude probíhat i
nadále v souladu s naplánovanými aktivitami a rozpočtem.
Usnesení č. R/35/19

Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31.8. 2019

4) Schválení přijetí dotací
Liberecký kraj
- Účelová dotace v oblasti podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch ve výši
100.000,-Kč
Usnesení č. R/36/19

Rada schvaluje přijetí dotace od Libereckého kraje ve výši 100.000,- na
aktivity v oblasti monitoringu destinace.

5) Směrnice - schválení úprav účetních směrnic, schválení Skartačního a spisového řádu
Příloha č. 2a-g
Usnesení č. R/37/19

Rada schvaluje Směrnici 13/2019 Spisový a skartační řád

Usnesení č. R/38/19

Rada schvaluje Směrnici 1/2019 Systém zpracování účetnictví

Usnesení č. R/39/19

Rada schvaluje Směrnici 3/2019 Poskytování cestovních náhrad

Usnesení č. R/40/19

Rada schvaluje Směrnici 5/2019 Směrnice pro dlouhodobý majetek

Usnesení č. R/41/19

Rada schvaluje Směrnici 9/2019 Směrnice k podrozvahovým účtům

Usnesení č. R/42/19

Rada schvaluje Směrnici 7/2019 Směrnice pro provádění účetní závěrky

Usnesení č. R/43/19

Rada schvaluje Směrnici 10/2019 Směrnice pro účtování dotací

6) Aktualizace ISRRK
J. Sobotka: spolupráce na této strategii probíhá s J. Vanclem. Nová strategie by měla hodnotit (provádí
revizi) plnění strategie stávající. SPF Group zpracovává analytickou, návrhovou, implementační část.
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Informace se sbírají dotazníkovým způsobem, jsou stanoveny pracovní skupiny. Aktualizovaná strategie
bude předložena ke schválení na Valné hromadě.
E. Šulcová: Plánujeme jednání řídící skupiny na začátku listopadu, téma: ekonomický rozvoj a vzdělávání,
sociální soudržnost, životní prostředí, infrastruktura
V rámci zpracování studie „Rozvoj turistické dopravy v Kronoších – mimo zimní období“ byli osloveni
zástupci svazků obcí na území Krkonoš s žádostí o projednání návrhů a předání vlastních postřehů jednání domluveno na Svazku obcí Východní Krkonoše, Jilemnice svazek města obcí, Město Špindlerův
Mlýn. Poté bude studie dopracována a na začátku listopadu proběhne prezentace výstupů, poté bude
možnost připomínkování a v prosinci bude studie dokončena.
Usnesení č. R/44/19

Rada bere na vědomí informace o postupu realizace Aktualizace ISRRK

7) Rada KRNAP – opatření obecné povahy, vyhrazené cesty, návštěvní řád, Zásady Péče
Opatření obecné povahy:
J. Sobotka: Správa KRNAP předložila Svazku k připomínkování návrh Opatření obecné povahy, s tématy:
cyklistika, horolezení, splouvání a oheň. Tento materiál by měl být schválen na další Radě KRNAP.
E. Šulcová: Za Svazek byla připomínkována oblast cyklo, která se týkala možnosti vjezdu na cyklotrasy se
zvláštním režimem. Hlavní navržené změny: termín povolení vjezdu změnit ze zimního období (30. 11. – 1.
4.) na jaro-léto-podzim, prodloužit denní dobu pobytu v této oblasti ze 17,00 na 19,00 hod. Jinak není
v novém znění dokumentu nic zásadního.
Za Svazek budou zpracovány připomínky ke všem tématům. Starostům byla daná možnost že v případě
zájmu jim bude návrh také přeposlán a mohou se vyjádřit.
Další informace: Ve vymezených oblastech cykloturistiky i nadále platí celoroční zákaz jízdy na koloběžkách
a kolech se spalovacím motorem, dále platí zákaz pro seqwaye a elektrokola jsou omezena výkonem.
Správa KRNAP bude měnit značení na pásové, nebude už gravírované.
Vyhrazené cesty: došlo k vyhrazení cest v klidových územích, pozitivně zasáhla Horská služba. Posunulo se
období, kdy se nesmějí upravovat běžecké tratě, termín úpravy je možný každoročně do 15.3. V klidové
zóně Vosecká, Labská, Luční, zůstaly všechny 3 cesty.
Návštěvní řád: Hana Slavíčková představila novou podobu návštěvního řádu. Jeho úprava se týká hlavně
srozumitelnosti pro občana – návštěvníka. Protože se v zásadě nic z pravidel nemění, není třeba ze strany
Svazku připomínkovat.
Zásady péče: Jan Rejzek z MŽP představil jednotlivé kapitoly a časový harmonogram projednávání Zásad
péče. Za Svazek byl zpracován podklad pro Zásady péče v podobě projektová dokumentace Propojování
areálů, expertní posouzení, včetně zahrnutí vrstev cyklo+běžky+pěší. Jediné, co se nepodařilo zařadit do
map jsou zásobovací cesty, tato vrstva není dosažitelná (k sehnání).
Usnesení č. R/45/19

Rada bere na vědomí informace o průběhu Rady KRNAP (opatření obecné
povahy, vyhrazené cesty, Zásady Péče, komise pro návštěvní řád)

8) Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje – stav, projednání finálních dokumentů
Královéhradeckého kraje ke vzniku společnosti (stanovy, dohoda o založení, seznam potenciálních
zakladatelů, návrh usnesení, metodika výpočtu členského příspěvku)
Příloha č. 3a-e
J. Sobotka: Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 23. 9. 2019 založení Krajské destinační
společnosti. V současné chvíli se čeká na projednání a schválení Krajským zastupitelstvem. Svazek byl
vyzván s ostatními destinačními společnostmi ke vstupu. Pokud Krajská destinační společnost vznikne,
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budou členské obce Svazku osloveny k hlasování způsobem „per rollam“, tak jak bylo odsouhlaseno na
Valné hromadě Svazku dne 25. 6. 2019.
E. Šulcová: členské příspěvky jsou stanoveny pro rok 2019 na 1000 Kč, další rok 2000 Kč. A v dalších letech
mohou dosáhnout pro Svazek maximální částky 5000 Kč ročně.
Následující diskuse se týkala smysluplnosti vznikající společnosti, zaměření, finančních nákladů a podobně.
Usnesení č. R/46/19

Rada bere na vědomí informace o stavu záměru Královéhradeckého kraje
založit Krajskou destinační společnost

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše
Neznámé Krkonoše #: objevuje se hodně rozhledna Eliška, Rýchory, Bílé Labe, Paseky nad Jizerou, Hnědý
vrch – to jsou právě místa, která navštívili instagrameři, blogeři v rámci insta tripů. Na základě zpětné reakce
z realizovaných insta tripů je cílová skupina: aktivní s chutí poznávat nová místa (až na druhém místě
fotografové). Pro pokračování a rozvoj tématu Neznámé Krkonoše bude tvář Krkonoš psát blog doplněný o
videa, do budoucna i tipy na ubytování, gastro, tzn. Vznikne produktový balíček.
Krkonošská pivní stezka: v roce 2020 bude pokračovat nastavená spolupráce, proběhne redesign webu a
koordinátor (pan Polívka) vytvoří spolu s ostatními začleněnými subjekty balíčky služeb na KPS (ubytování,
gastro, zážitek, další aktivity).
Běžecké lyžování: plánujeme vyhlásit veřejnou sbírku abychom s přispěním veřejnosti mohli více podpořit
upravovatele. Registrujeme začínající problémy některých subjektů s úpravami tratí a investicemi do
upravovacích zařízení. Proto bychom jim chtěli tímto způsobem pomoci. V současné době ještě čekáme na
vyjádření Fóra dárců, které spravuje DMS.
V roce 2020 je 20. výročí vzniku Svazku.
E. Šulcová připravuje recertifikaci (termín do konce října), řeší udělené vyjímky, jednou z nich je naše právní
forma. Je třeba zapojit do činnosti a rozhodování Svazku také podnikatelské subjekty.
Liberecký kraj, oddělení cestovního ruchu započal s přípravou strategického materiálu na cestovní ruch,
sbírají informace v kraji i turistickém regionu a spolupracují se Svazkem prostřednictvím E. Šulcové.
24.-26.10. začíná Křišťálové údolí otevřenými dveřmi. Jedná se o projekt, který mapuje ucelenou historii
sklářství v kraji. Do projektu je zapojen partner Svazku firma Rautis.
E. Šulcová seznámila s veletrhy, kterých jsme se zúčastnili a které nás ještě čekají, zhodnotila jejich
návštěvnost a význam pro propagaci Krkonoš.
Připravujeme zimní Krkonošskou sezonu. Jako obvykle dostanou k prezentaci prostor partneři a skiareály.
Budeme tisknou a distribuovat přes Deníky.
Usnesení č. R/47/19

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 – T. Eichler – připravují založení lokální destinační
společnost, projektové žádosti a připravují strategii cestovního ruchu.
b) Svazek obcí Horní Labe – A. Vaníček – končí projekt Centrum sociálních služeb. Podle
dostupných informací připravuje svaz měst a obcí ČR pokračování projektu, do kterého
by se Svazek obcí Horní Labe chtěl znovu zapojit.
c) Svazek obcí Jilemnicko – L. Zimmerman – hlavní bod činnosti je vybudování překladiště
komunálního odpadu a překladiště tříděného odpadu. Aby vlastní firmou mohli svážet a
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překládat odpady. Už začínají s přípravami Krakonošovy letní podvečery na příští rok.
Zabývají se společným financováním sociálních služeb.
d) Svazek obcí Tanvaldsko – Eva Zbrojová
Usnesení č. R/48/19

Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích

11) Různé
a) Příští jednání Rady Svazku – termín
b) Ostatní

Ing. Jan Sobotka
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí

