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Z Á P I S  

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 

ve čtvrtek dne 20. února 2020 v 9:00 hodin 

 
 
PROGRAM: 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

J. Sobotka přivítal přítomné, především nového člena Rady za město Harrachov Ing. Jaroslava Čecha, který 
bude do doby schválení Valnou hromadou bez hlasovacího práva. Aktuální téma nebylo zařazeno. 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 21. listopadu 2019 

Úkoly na poslední Radě nebyly uloženy, úkoly Valné hromady byly splněny. 

3) Přehled hospodaření k 31. 12. 2019   

E. Šulcová vyhodnotila konečné příjmy a výdaje roku 2019. Nenaplněné příjmy roku 2019 byly již v lednu 
2020 připsány na účet Svazku. 

Usnesení č. R/01/20  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 12. 2019 

4) Rada KRNAP, Zásady Péče 

J. Sobotka: Dokument Zásady Péče dosud nemá finální podobu, k tvorbě dokumentu proběhne schůzka 
pracovní skupiny, kterou svolá Správa KRNAP. Za obce jsou členy zástupci z předsednictva Rady KRNAP 
pan Matyáš, pan Grégr, pan Engliš a dále pan Rychtr a pan Sobotka. Jako nejdůležitější přílohu hodnotí 
cestní síť. V plánu je i schůzka pracovní skupiny Propojování, aby se určil postup, co prosazovat, protože 
Zásady Péče slouží také jako podklad při tvorbě územních plánů. 

Usnesení č. R/02/20  Rada bere na vědomí informace k tvorbě Zásad Péče 2020+   

5) Aktualizace ISRRK – informace o průběhu zpracování dokumentu  

Proběhla dvě jednání všech čtyř pracovních skupin (prosinec 2019 a leden 2020). Výsledky vyhodnotil  
zpracovatel formou Opatření, která předložil zadavateli - Svazku k připomínkování. Koncem února bude 
Aktualizace Integrované strategie finalizovaná a ke konci března na její prezentaci za účasti veřejnosti 
schválená Řídící skupinou, poté bude předložena členským obcím a oběma krajům. Závěrečné schvalování 
proběhne na Valné hromadě svazku. Aktualizace integrované strategie je součásti projektu OPZ. 

Usnesení č. R/03/20  Rada bere na vědomí informace o výstupech z jednání pracovních skupin 

Usnesení č. R/04/20  Rada schvaluje harmonogram projednání schválení Aktualizace ISRRK 

6) Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje  

28. 2. 2020 bude podepsaná Dohoda o založení Krajské destinační společnosti. Za oblastní destinační 
společnost pro TO Krkonoše, což je Krkonoše - svazek měst a obcí, podepisuje J. Sobotka. 

E. Šulcová: Popsala fungování destinační společnosti a informovala o setkání zakladatelů. Za města jsou 
zakládajícími členy: Statutární Město Hradec Králové, Město Náchod, Město Jičín, Město Nová Paka, Město 

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


 

                                 

 

  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 | 2 

Hořice, Město Dvůr Králové nad Labem, Město Broumov. 

Krkonoše – svazek měst a obcí, coby oblastní destinační společnost pro TO Krkonoše, bude zastupovat při 
jednání členské komory Eva Šulcová.  

Usnesení č. R/05/20 Rada bere na vědomí informace o průběhu založení spolku a informace 

z jednání zakladatelů 

Usnesení č. R/06/20 Rada schvaluje zastoupení oblastní destinační společnosti pro TO Krkonoše 

v členské komoře destinačních společností prostřednictvím osoby ředitelky 

svazku Ing. Evy Šulcové 

7) Podíl na úhradě prokazatelné ztráty z provozu cyklobusů  

E. Šulcová: Připomněla, že Svazek každoročně přispívá na ztrátovost cca 100 tis Kč. S dalšími subjekty 
(Kladské pomezí, Euroregion Glacensis, MIKROREGION ČESKÝ RÁJ) jsme uzavřeli Memorandum o 
spolupráci při realizaci provozu cyklobusů v Královéhradeckém kraji, jehož obsahem je vzájemná spolupráce 
při návrhu na změnu financování ztráty z provozu cyklobusů v Královéhradeckém kraji. 

Usnesení č. R/07/20 Rada bere na vědomí informace o společné aktivitě dotčených subjektů ve 

věci jednání o plné úhradě prokazatelné ztráty z provozu cyklobusů ze strany 

kraje 

8) Marketingový plán 2020 - schválení   

E. Šulcová: Popsala marketingový plán 2020 podle přílohy a zmínila úspěchy 2019 (např. zapojení pivovarů 
do projektu Krkonošská pivní stezka). Zapojování nových partnerů prostřednictvím konkrétních produktů se 
osvědčilo. 

Usnesení č. R/08/20  Rada schvaluje „Marketingový plán regionu KRKONOŠE – 2020“ 

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše 

E. Šulcová: Vyúčtovali jsme všechny dotace 2019 a podali jsme všechny žádosti pro rok 2020 (vyjma 
Trutnov – podpora cyklobusů, na které se pracuje).  

Proběhlo jednání Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje: Dotační tituly z MMR jsou zaměřeny pouze na 
infrastrukturu, ne marketing, oddělení cestovního ruchu v návaznosti na novou strategii rozvoje LK 2021+ 
tvoří podrobnější dokument se zaměření na cestovní ruch. Na státní úrovni se tvoří nová Koncepce státní 
politiky cestovního ruchu, kterou připomínkujeme prostřednictvím ATUR a krajů. V přípravě je studijní cesta.   

Podala aktuální informace o fungování státní agentury CzechTourism, zahraniční zastoupení zůstávají 
organizačně pod MMR. 

Probíhá zpracování vyhodnocení aktivit 2019, které bude následně rozesláno partnerům. Přijali jsme nového 
člena do FCR. Komentovala spolupráci s podnikateli a závěry ze schůzek.  

Jako destinační společnost svazek prezentoval Krkonoše na několika veletrzích (Bratislava, Praha, 
Drážďany), výstupy jsou opět zasílány partnerům a informačním centrům. 

K organizaci Krkonošských cyklobusů proběhne schůzka dne 5. 3., na schůzku budou pozvánky dotčené 
obce, kraje, zástupci organizátora dopravy LK.  
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Usnesení č. R/09/20 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 – Aleš Vaníček 
Běží plánované dotace (OPZ apod), objevují se snahy o tvorbu karty hosta. 
 

b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský 
Průběžně se zabývají odpadovým hospodářstvím, mají schválenou dotaci na strategické dokumenty dle 
požadavku členských obcí. Připojili se k aktivitě – reklamace TV signálu DVBT-2. 
  

c) Svazek obcí Jilemnicko – Mgr. Vladimír Richter 
Zabývají se už několik let vybudováním vlastní svozové firmy odpadů, stále se hledá vhodné místo. Je 
podaná žádost do OPZ na tvorbu strategických dokumentů.  
 

d) Mikroregion Tanvaldsko – Ing. Jaroslav Čech 
Konstatoval, že svazky mají sílu, komunikace s firmami je úspěšnější. Sdružení cestovního ruchu 
v Harrachově je jedna z nejrozvinutějších organizací zabývající se cestovním ruchem. Z důvodu koordinace 
aktivit Město Harrachov plánuje převést problematiku cestovního ruchu do působnosti Sdružení. Liberecký 
kraj vysoutěžil projektanta na opravu skokanských můstků. 

Usnesení č. R/10/20  Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích  

11) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
J. Sobotka: upřesnil problém s přechodem na DVBT-2, ten je identifikován na straně poskytovatele. 
Informoval o vývoji tvorby nového stavebního zákona. 
Přítomní dále diskutovali o kladech a záporech úsekového měření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 
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