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Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 
ve čtvrtek dne 21. 11. 2019 v 9:00 hod 

 

Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí: Dolní Dvůr, Harrachov, Vrchlabí, Žacléř. Zástupci Horní 
Branné a Jablonce nad Jizerou udělili plnou moc J. Sobotkovi. Hlasujících 6. 

Hosté: D. Palátková 
 

 
 
PROGRAM: 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

J. Sobotka přivítal přítomné, aktuální téma nebylo zařazeno. 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 3. října 2019 

Úkoly na poslední Radě nebyly uloženy. 

3) Přehled hospodaření k 31. 10. 2019      Příloha č. 1 

E. Šulcová: příjmy i výdaje jsou v souladu s rozpočtem. 

Usnesení č. R/50/19 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31.10.2019 

4) Rozpočtová změna číslo 3 provedená RO č. 3/2019    Příloha č. 2 

E. Šulcová: rozpočtové opatření reaguje na úpravu rozpočtu pouze přesunem mezi položkami. 

Usnesení č. R/51/19 Rada schvaluje rozpočtovou změnu číslo 3 provedenou RO č. 3/2019 

5) ISRRK (Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše) 

Akční plán 2019-2020 – schválení aktualizace AP na 2020   Příloha č. 3 

J. Sobotka: 13. 11. 2019 projednávala řídící skupina ISRRK, hlavním závěrem jednání je setkání čtyř 
pracovních skupin (které se zabývají aktualizací podle jednotlivých témat) ve dnech 4. 12. a 11. 12. 
2019. Dokončení aktualizace je naplánováno do února 2020.  

Aktualizace Akčního plánu, jako součásti ISRRK, je navržena Řídící skupinou takto: 

Zařazení: 4306 Realizace projektů na podporu cestovního ruchu v zájmovém území: Neznámé 
Krkonoše, Pojizerský Pacifik, Krkonošská pivní stezka a Smart City Energetické centrum Poříčí u 
Trutnova. 

Vyjmutí: 4305 Realizace projektů na podporu cestovního ruchu v zájmovém území: V hlavní roli 
Krkonoše. 

Po schválení Radou bude dokument předložen ke schválení VH 17. 12. 2019.  

Usnesení č. R/52/19 Rada schvaluje aktualizaci Akčního plánu na 2020 
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6) Valná hromada 

a) Schválení programu Valné hromady    Příloha č. 4 

b) Projednání Návrhu rozpočtu na 2020    Příloha č. 5 

Program VH je standardní, týká se obvyklých témat: hospodaření, rozpočet, strategie. 

Návrh rozpočtu 2020: 

E. Šulcová okomentovala Návrh rozpočtu, přímé dotace od krajů a jejich rozdělení (provoz, aktivity), 
členské příspěvky, FCR, dále výdaje: mzdy a náklady na služby za aktivity svazku vázané hlavně na 
dotace. Rozpočet je schodkový ve výši 429.349 Kč. 

Z diskuse členů Rady svazku vzešel návrh navýšení členských příspěvků z 3 Kč na 10 Kč, rozpočet 
by se stal vyrovnaným a zajistil by finanční stabilitu Svazku. Tento návrh bude projednán na Valné 
Hromadě svazku.  

Eva Šulcová zpracuje důvodovou zprávu za účelem projednání tohoto návrhu na zastupitelstvech 
členských obcí. 

Usnesení č. R/53/19 Rada schvaluje program Valné hromady 

Usnesení č. R/54/19 Rada souhlasí s Návrhem rozpočtu na 2020 
Usnesení č. R/55/19 Rada navrhuje, aby se členský příspěvek schválil ve výši 10 Kč 

z důvodu zachování finanční stability Svazku 

7) Studie rozvoje turistické dopravy regionu Krkonoše (mimo zimní období) 

Prezentace proběhla 8. 11. 2019, do konce měsíce je možné připomínkovat (i dopravci). Prozatím 
jsou registrovány návrhy v oblasti cyklobusů (změna tras apod). 

Po zapracování připomínek bude Studie předložená Valné hromadě. 

Usnesení č. R/56/19 Rada bere na vědomí informaci o stavu zpracování Studie rozvoje 

turistické dopravy regionu Krkonoše (mimo zimní období) 

8) Rada KRNAP – Zásady Péče 2020 

V Zásadách péče nedošlo k novému posunu, je to dokument obecného rázu s platností na 15 let, 
proto nebude obsahovat konkrétní argumenty. 

Návštěvní řád je soubor opatření, stále se aktualizuje. Nové verze jsou předkládány Svazku 
k posouzení a připomínkování. Předpokládá se projednání jeho finální verze na Radě KRNAP. 

Usnesení č. R/57/19 Rada bere na vědomí informaci o přípravě návštěvního řádů a tvorby 

Zásad Péče 2020 

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše 

E. Šulcová: recertifikace destinační společnosti proběhla úspěšně. 

V těchto dnech máme zástupce na veletrhu v Lipsku. 

Realizace projektů SFŽP: Připravujeme zimní běžkařskou mapu, do tisku jde brožura Krkonoše 
neznámé (15 výletů po méně známých místech), 

Pokračujeme dál v rozvoji tématu Neznámé Krkonoše, připravovaný blog je pokračováním letošních 
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instatripů.  

S Karlem Polívkou jsme vyhodnotili Krkonošskou pivní stezku a možnost rozvoje produktu pro další 
období a spolupráce pro příští rok.  

Vyúčtováváme dotace, zpracováváme nové žádosti.  

Připravujeme zahraniční kampaň ve spolupráci s kraji a CzechTourismem – dodáváme podklady, 
které sbíráme z území (skiareálů apod). 

Usnesení č. R/58/19 Rada bere na vědomí informace o dění v destinační společnosti 

10) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí východní Krkonoše – Aleš Vaníček – Nové personální osazenstvo a 
hodně plánů, projektů. Patří mezi ně například strategické dokumenty, protože o 
ně mají obce zájem, „zubří obora“, návštěvnická karta pro členské obce a také 
propojení se Skiresortem, založení lokální destinační společnosti. 

b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský – na hodnotící schůzce se ohlédli 
za minulostí a pro další období plánují věnovat se třem stěžejním tématům: 
cyklistice, odpadu a vodě. Uspěli s velkou dotací na strategické dokumenty. Stále 
je v běhu projekt MAP.  

c) Svazek obcí Jilemnicko – Mgr. Vladimír Richter 
d) Svazek obcí Tanvaldsko – Eva Zbrojová – dokončují strategické plánování 

rozvoje mikroregionu, mají za sebou veřejná projednávání a dokument míří do 
zastupitelstev. Město Harrachov koupilo spolu s Rokytnicí nad Jizerou starší 
rolbu pro společné úpravy běžeckých tratí (cca 120 km). Podíleli se na nákupu a 
podílet se budou i na provozních nákladech. Budoucnost ukáže, zda je tento 
způsob vyhovující. 

 Usnesení č. R/59/19 Rada bere na vědomí informace o dění ve svazcích obcí 

11) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
KRNAP plánuje zpoplatnit vstup do národního parku. 
 
SFŽP ukončil po necelých třech dnech příjem žádostí o dotace pro obce v národních parcích, alokace 
byla z důvodu velkého zájmu vyčerpána. 

 
 
 
 
 
      

    Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 
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