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Zápis
z jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše,
ze dne 17. prosince 2019 v 9:00 hodin
v konferenčním sále hotelu Orea Resort Horal, Špindlerův Mlýn
Přítomni: 26 zástupů členských obcí, 9 hostů
PROGRAM:

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

J. Sobotka přivítal přítomné zástupce členských obcí a hosty. Upozornil na důležité téma dnešní Valné
hromady - navýšení členských příspěvků.
Usnesení č. VH/21/19
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 26. K doplnění programu jednání nepodal
nikdo návrh.
Usnesení č. VH/22/19
VH bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti – počet zástupců
členů, počet hostů.
Usnesení č. VH/23/19
VH schvaluje program jednání

3) Volba:
a) návrhová komise
b) ověřovatelé zápisu
c) zapisovatel
Usnesení č. VH/24/19

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 25. června 2019

Na poslední VH nebyly uloženy úkoly k plnění.
Usnesení č. VH/25/19
VH bere na vědomí stav plnění usnesení Valné hromady konané dne
25. června 2019

5) Aktuální informace Správy KRNAP

J. Kašpar, náměstek ředitele Správy KRNAP hovořil o Programu na podporu obcí v národních parcích.
Do poslední výzvy bylo podáno 48% žádostí z Krkonoš, 52% z ostatních národních parků.
J. Sobotka připomněl, že přijímání žádostí bylo uzavřeno za 2 dny, alokace byla nečekaně brzo
vyčerpaná a mnoho obcí proto na finance nedosáhlo. Navrhuje připravit dopis ministrovi Brabcovi
(MŽP) s žádostí o navýšení alokace do tohoto programu.
J. Kašpar: pokračuje kůrovcová kalamita, je to vidět hlavně v podkrkonošské části. Ministerstvo
zemědělství reagovalo na kůrovcovou kalamitu vyhlášením programu pro malé a střední vlastníky lesa.
Nemůžou žádat vlastníci, kteří těžbu provádějí na území národních parků a ochranných území, ani
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státních lesů. Národní parky na území republiky jsou ve finančních problémech, krizová situace trvá a
bude se řešit za pomoci státu (ztráta krytá ze státního rozpočtu). Plány v novém roce: projednávání
Zásad péče v pracovní skupině, diskuse o návrhu vymezení základní cestní sítě v KRNAPu (jedná se o
cesty u kterých bude moci Správa KRNAP garantovat údržbu), projednávání nových pravidel pro
návštěvníky zvaných Opatření obecné povahy (dříve Návštěvní řád), pokračování dotazníkového
šetření mezi místními obyvateli na život v Krkonoších a práci Správy KRNAP (probíhá na území okresů
Trutnov a Semily).
Usnesení č. VH/26/19
VH bere na vědomí informace Správy KRNAP
Usnesení č. VH/27/19
VH schvaluje návrh obrátit se na ministra životního prostředí dopisem
se žádostí o zrušení stavu, kdy jsou malí a střední vlastníci lesů na
území národních parků vyloučeni z dotační podpory opatření proti
kůrovci a eliminace následků kůrovcové kalamity
Usnesení č. VH/28/19
VH schvaluje návrh obrátit se na ministra životního prostředí dopisem
s žádostí o navýšení alokace do Programu na podporu obcí na území
národních parků

6) Vystoupení hostů

Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje:
Připravuje se nový dotační titul v souvislosti s kůrovcem, žádat mohou obce, které mají vlastní lesy
nebo parky a zároveň mají SDH, které by mohly pomoci se zalesňováním. Další pomoc při kůrovcové
kalamitě: krajský úřad eviduje vyškolené firmy pro sanování kůrovcového dřeva, zajistí nákup
chemikálií pro sanování.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje odsouhlasilo založení krajské destinační společnosti s názvem
Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s.
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje:
Pro Liberecký kraj je nejdůležitější aktivita z území, z pohledu dotací nedělí Krkonoše na regiony. Došlo
ke změně oblastních destinačních společností. Zanikla společnost Českolipsko a vznikla destinační
společnost pro turistickou oblast Lužické hory a oblastní destinační společnost pro turistickou oblast
Máchův kraj, v současné době tedy na území LK kraje působí 5 oblastních destinačních společností.
Protože chce Liberecký kraj posilovat turistické regiony, navýšil dotaci pro jednotlivé destinační
společnosti z 650 tis Kč na 1 mil Kč, avšak turistický region musí být aktivní, aby získal výrazně větší
prostředky.
Libor Knot, AHS: Novela zákona o místních poplatcích vznikala od roku 2014, v letošním roce byla
schválená, má dva základní dopady. Ze dvou poplatků se stal jeden, který platí host, druhý dopad je
na obce, které mohou vybírat bez ohledu na kolaudované jednotky. Negativum je nemožnost
paušalizace. AHS dala podnět na zřízení pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rozvoje CR 2021-2030,
dalšími účastníci procesu jsou podnikatelé, asociace, svazky apod.
Miroslav Vlasák, ESÚS Novum: Společnost je součástí pracovní komise pro tvorbu operačních
programů pro další období, tématické cíle by měly být známy na jaře 2020. V současnosti realizuje 5
velkých projektů a zabývá se také problémem provozu záchranného systému v příhraničních oblastech
(chybí mezivládní dohoda o provozu záchranek na území druhého státu).
Usnesení č. VH/29/19

VH bere na vědomí informace hostů (Kudrnáčová, Brož, Knot, Vlasák)
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7) Přehled hospodaření

a) Přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2019
E. Šulcová: Vývoj příjmů a výdajů probíhá podle předpokladu a rozpočtu. U příjmů čekáme na finanční
prostředky z Libereckého kraje a SFŽP.
Usnesení č. VH/30/19
VH bere na vědomí přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2019
b) Rozpočtová změna č. 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 3/2019
E. Šulcová: Rozpočtovou změnu schválila Rada svazku, jednalo se pouze o přesun položek ve vazbě na
projekty, celkové příjmy a výdaje zůstaly stejné.
Usnesení č. VH/31/19
VH bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2019
c) Přehled dotací a grantů v roce 2019
E. Šulcová: popsala jednotlivé dotační tituly, čerpání, vyúčtování.
Usnesení č. VH/32/19
VH bere na vědomí VH přehled dotací a grantů v roce 2019
d) Schválení členských příspěvků a příspěvků do FCR pro rok 2020
J. Sobotka: Na poslední Radě svazku se diskutovalo zajištění finanční stability Svazku, protože plánovat
rozpočet se ztrátou není v pořádku. Jít cestou omezení činnosti není rozumné, nabízí se varianta
navýšení členských příspěvků. Popsal provozní náklady a také příjmy, které je Svazek schopen
generovat. Příspěvky do FCR zůstávají stejné. Podrobná zpráva a odůvodnění je součástí materiálů
zaslaných k jednání VH, jako příloha č. 4
Názory připojili S. Pelc, P. Kadavý, L. Zimmerman a A. Vaníček, kladně zhodnotili fungování Svazku a
jeho přínos pro Krkonoše, podpořili navýšení členských příspěvků, které jsou od začátku fungování
Svazku stejné a vstupy se zdražují.
E: Šulcová doplnila ještě informaci o FCR podnikatelů, i tady dochází k navyšování příspěvků.
V letošním roce jsme uzavřeli smlouvy s osmi novými partnery a další tři partneři jsou zapojeni do
projektu Krkonošská pivní stezka.
Usnesení č. VH/33/19
VH schvaluje výši členských příspěvků a příspěvků do FCR pro rok
2020 dle přílohy
e) Návrh rozpočtu na období roku 2020
E. Šulcová: popsala položky návrhu rozpočtu v základní variantě a se zapojením velkých projektů.
S nově schválenými členskými příspěvky činí příjmy 6.431.266 Kč a výdaje 6.426.615 Kč.
Usnesení č. VH/34/19
VH schvaluje rozpočet na období roku 2020, příjmy ve výši
6.431.266 Kč, výdaje ve výši 6.426.615 Kč
f) Vyřazení majetku a odpis pohledávek
Návrh na vyřazení majetku je v celkové výši 25.506,- Kč a jedná se o zastaralý počítač a nefunkční
mobil.
Usnesení č. VH/35/19
VH schvaluje vyřazení majetku a odpis pohledávek

8) Stanovy – schválení změn
Změny: navýšení členského příspěvku (stanovy v článku V. Vznik a zánik členství ve svazku, bod č. 3 a
bod č. 4), lhůta pro zveřejnění návrhu rozpočtu a výsledku přezkoumání hospodaření (stanovy v
článku VIII. Hospodaření svazku, bod 4).
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Usnesení č. VH/36/19

VH schvaluje znění stanov dle přílohy

9) Zpráva Revizní komise č. 2/2019
Usnesení č. VH/37/19

VH bere na vědomí zprávu revizní komise č. 2/2019

10)

Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2019
v oblasti cestovního ruchu
a) Recertifikace oblastní destinační společnosti
Recertifikace destinační společnosti proběhla úspěšně. Každoročně musí svazek žádat o výjimku
z důvodu právní formy, která není dle MMR vhodná pro spolupráci s podnikateli. Tento problém je
celorepublikový, nevhodnost právní formy byla např. detekovaná i u Jihočeské centrály cestovního
ruchu.
b) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu
Krkonošské cyklobusy (v letošním roce proběhl 16. ročník, byl přepraven rekordní počet pasažérů, kol
méně), Pohádkové Krkonoše (funguje webový portál, razítkovací hra a další), KLBR (nová aplikace Bílé
stopy, řeší se problémy při úpravě běžeckých tratí Rovinka – Janova Hora), Krkonošská pivní stezka
(sdružuje 5 místních pivovarů, značka i název jsou registrované, hlavním koordinátorem je Karel
Polívka). Neznámé Krkonoše (například vydání trhacích map Pojizerský Pacifik a KLBR).
c) Marketingová komunikace – ediční činnost, online, spoty, veletrhy, press tripy
Ediční činnost: vydali jsme Krkonošskou sezonu – zima, brožuru Neznámé Krkonoše, mapy Pojizerský
Pacifik a KLBR.
On-line: web prochází redesignem, spravujeme sociální sítě FB, Instagram, vydáváme elektronicky
newslettery, měsíční TOP akce. Evidujeme vývoje sledovanosti FB, Instagram, Youtube.
Spolupracujeme s Výleťákem, natočili jsme 3 cyklovidea.
E. Šulcová prezentovala veletrhy, kterých jsme se za Svazek zúčastnili a informovala o presstripech,
které Svazek v roce 2019 organizoval nebo na nich spolupracoval. Podrobně jsou všechny aktivity
uvedeny v přiložené prezentaci z VH.
d) Statistické sledování dat
Usnesení č. VH/38/19
VH bere na vědomí informace o plnění záměrů obsažených v plánu
činnosti Svazku na rok 2019 v oblasti cestovního ruchu

11) Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje – členství
J. Sobotka: Zastupitelstvo KHK schválilo vznik krajské destinační společnosti (Centrála cestovního
ruchu Královéhradeckého kraje, z.s). Svazek prezentuje 60% výkonu cestovního ruchu KHK (dle počtu
přenocování), proto je logické aby byl součástí této společnosti, zástupce za svazek E. Šulcová.
I. Kudrnáčová: upřesnila postup vzniku, posun ve stanovách, výpočtu členských příspěvků,
financování.
Usnesení č. VH/39/19
VH schvaluje vstup svazku do Krajské destinační společnosti
Královéhradeckého kraje a pověřuje předsedu Ing. Jana Sobotku
k uzavření Dohody o založení spolku – Centrála cestovního ruchu
Královéhradeckého kraje, z.s.
12)

Aktivity svazku – regionální rozvoj
a) Aktualizace Akčního plánu 2019-2020 – schválení na 2020
J. Sobotka: změny v Akčním plánu který je součástí ISRRK projednala Řídící skupina 13. 11. 2019 a
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následně schválila Rada svazku 21. 11. 2019. Zařazení nových projektů: 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.
Usnesení č. VH/40/19
VH schvaluje Aktualizaci Akčního plánu na 2020
b) Pracovní skupina pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020, cestovní ruch (propojování areálů)
Pracovní skupina oficiálně předala Studii propojování včetně expertního posouzení Správě KRNAP,
slouží jako podklad pro tvorbu Zásad péče, které mají vstoupit v platnost od roku 2021 na 15 - 20 let.
Dokument Zásady péče se jeví jako velmi obecný, obsahuje mantinely chování vůči přírodě, analytická
část popisuje stávající stav, návrhovou částí se bude zabývat pracovní skupina v následujícím roce.
Usnesení č. VH/41/19
VH bere na vědomí informaci o realizaci aktivit PS pro přípravu Plánu
Péče KRNAP 2020
c) Studie rozvoje turistické dopravy v regionu Krkonoše – mimo zimní sezónu
Studii zpracovala firma KORID ve spolupráci s panem Prymšem (OD KHK). V tuto dobu probíhá
vypořádání připomínek, v únoru se předpokládá jednání k rozsahu a případným úpravám ve vedení
linek Krkonošských cyklobusů.
Usnesení č. VH/42/19
VH bere na vědomí předloženou Studii rozvoje turistické dopravy
v regionu Krkonoše – mimo zimní sezónu

13)

Realizované a připravované projekty Svazku
a) Projekt ČR – PR PO 2 „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu
Jelenohorské kotliny, Jizerských hora a Krkonoš“
Zaměření projektu je na zapojení řemeslné a zážitkové turistiky do nabídky regionu.
b) OPZ: Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše – Aktualizace ISRRK
Dokončujeme aktualizaci Strategie, finální verze bude do konce února 2020.
c) SFŽP
Končíme projekt Studie propojování, pokračuje Krkonoše známé – neznámé, Krkonoše neznámé.
Připravený projekt do nové výzvy nerealizujeme, alokace byla velmi rychle vyčerpána.
Usnesení č. VH/43/19
VH bere na vědomí informaci o realizovaných a připravovaných
projektech Svazku ke dni 17. 12. 2019

14)

Plán aktivit na rok 2020
Příloha č. 12
Podle plánu aktivit budeme sestavovat marketingový plán, slouží taky jako podklad pro rozložení
finančních prostředků a žádostí o dotace.
A) OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
1) Postupná realizace prioritních projektů dle Akčního plánu ISRRK pro období 2020
2) Dopracování aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše – v rámci OPZ
3) Informační web k regionálnímu rozvoji
B) OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU
1) Celokrkonošské projekty
2) Statistické sledování vývoje návštěvnosti destinace
3) Koordinace činnosti informačních center regionu Krkonoše
4) Koordinační aktivity Svazku
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Usnesení č. VH/44/19

VH schvaluje Plán aktivit na rok 2020

15)

Diskuse, různé – Svazek 20 let
Losování výherců KS léto 2019: přišlo 91 odpovědí (1 Německo, 90 Česko), vylosováno a odměněno
bylo 5 účastníků soutěže.
V roce 2020 oslaví Svazek 20 let od svého založení, plánujeme časově i finančně nenáročné
připomenutí vzniku organizace.
E. Šulcová: v příštím roce chce Svazek vycházet při své práci také z Behavio výzkumu, jedná se o
výzkum zaměřený na rozhodování lidí. Měli bychom vnímat s čím si turisté Krkonoše spojují (pozitivně,
negativně).
J. Sobotka zmínil připravovanou novelu stavebního zákona, rozvinula se diskuse se závěrem připravit
dopis jako apel na MMR ohledně tvorby nového Stavebního zákona.
Usnesení č. VH/45/19
VH schvaluje pověřit svazek k sestavení a zaslání apelu na MMR
ohledně tvorby nového Stavebního zákona.

16)

Závěr jednání

Ing. Jan Sobotka
předseda
Krkonoše – svazek měst a obcí

Příloha:
Prezentace Správa KRNAP
Prezentace VZ Svazek

