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Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 

ve čtvrtek dne 28. května 2020 v 9:00 hodin 
 

Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Mladé Buky, 
Studenec, Vrchlabí, Žacléř. 

Hosté: T. Eichler – místostarosta Města Trutnov, předseda SOVK. 

 
PROGRAM: 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

J. Sobotka přivítal přítomné. Nové téma nebylo zařazeno. 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 20. února 2020 

Úkoly na poslední Radě nebyly uloženy. 

3) Přehled hospodaření k 30. 04. 2020        

E. Šulcová uvedla, že plnění výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem 2020. Příjmy nad rámec 
rozpočtu jsou platby, které se očekávaly v roce 2019, ale připsány byly na účet až v roce 2020. Zhodnotila 
finanční plnění Fondu cestovního ruchu ze strany členských obcí a podnikatelů z důvodu covid. Plnění ze 
strany podnikatelů je cca v 50% výši. 

Usnesení č. R/11/20 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 30. 4. 2020 

4) Schválení přijetí dotací 

E. Šulcová informovala o revizích dotací obou krajských úřadů. Ke schválení předložila tyto dotace.  

Královéhradecký kraj 

- Dotace v oblasti propagace cyklobusů ve výši 189.000,-Kč 

- Dotace v oblasti podpory svazku ve výši 83.000,-Kč 

Usnesení č. R/12/20 Rada schvaluje přijetí dotací od Královéhradeckého kraje ve výši 189.000,-Kč 

na aktivity v oblasti podpory cyklobusů a 83.000,-Kč na aktivity v oblasti 

podpory svazků 

5) Rozpočtová změna číslo 1 provedená rozpočtovým opatřením č. 1/2020    

Rozpočtová změna reaguje na příjmy plánované v rozpočtu 2019 ale skutečně přijaté v roce 2020 a na 
přijaté dotace 2020 a s nimi souvisejícími náklady. 

Přijetím tohoto rozpočtového opatření dochází k úpravu rozpočtu na příjmy celkem 7.912.942,- Kč a výdaje 
6.636.615,- Kč. 

Usnesení č. R/13/20 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým dochází k navýšení příjmů o 
částku 1.481.600,-Kč a výdajů o částku 210.000,-Kč v souvislosti se 

zapojením dotací od Královéhradeckého kraje a plateb za rok 2019 
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6) Rada KRNAP, Zásady Péče 

J. Sobotka: Dokument Zásady Péče má stále ke dni konání Rady svazku pracovní verzi, oficiální verze dle 
posledních informací má být k dispozici v týdnu od 1. 6.. Protože se jedná o dlouhodobý dokument, je nutné, 
aby do něho byly začleněny výstupy Studie posouzení propojování území – propojení lyžařských areálů 
(rozvoj skiareálů). Po obdržení první oficiální verze znění Zásad Péče, svolá svazek jednání PS ve složení: 
Matyáš, Grégr, Engliš, Rychtr, Sobotka (předběžný termín 16.6.).  

Ministr životního prostředí podepsal novou vyhlášku o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského 
národního parku. Nová pravidla vstoupí v platnost 1. července 2020. 

Dokument Opatření obecné povahy se stále upravuje, Správa KRNAP zveřejnila jeho návrh a vyzvala 
dotčené obce k uplatnění připomínek nebo námitek. Svazek Krkonoše již připomínkoval témata: cyklistika, 
horolezení, splouvání a oheň. 

5. 6. 2020 se uskuteční setkání Řídící skupiny, která má odsouhlasit Aktualizaci ISRRK. 

Usnesení č. R/14/20 Rada bere na vědomí informace o stavu přípravy Zásady Péče   

7) Aktualizace ISRRK – Řídící skupina; pokračování spolupráce kraje 

E. Šulcová: Aktualizace ISRRK bude projednána na setkání Řídící skupiny za účastni pracovních skupin a 
veřejnosti. Poté bude dokument předložen ke schválení VH a následně předán Libereckému a 
Královéhradeckému kraji k projednání. Jedná se o důležitý nástroj při jednání o další spolupráci Svazku 
s oběma kraji na období 2021-2027. 

Usnesení č. R/15/20 Rada bere na vědomí informace o projednání Aktualizace ISRRK a zahájení 

jednání k pokračování spolupráce s Královéhradeckým a Libereckým krajem 

8) Rada Fondu cestovního ruchu – zřízení 

E. Šulcová: Připomněla, že v rámci certifikace je potřeba zapojit podnikatele do rozhodovací fáze. Proto se 
zabývá přípravou návrhu zřídit Radu Fondu cestovního ruchu, kde budou jak zástupci členů Svazku, tak 
podnikatelů. Ti by se zapojili např. do schvalování marketingových plánů, schválení kofinancování projektů 
apod.. Pravidla se ještě upřesní a E. Šulcová je pověřena přípravou materiálu pro VH. 

Usnesení č. R/16/20 Rada souhlasí se zřízení Rady Fondu cestovního ruchu a ukládá ředitelce 

svazku předložit návrh jednacího řádu Valné hromadě ke schválení 

9) Aktivity svazku v době covid-19 

E. Šulcová: Svazek spolupracoval na Záchranných plánech cestovního ruchu, které incialovalo Fórum CR 
společně se SOCR. Oslovoval obce a podnikatele, jaké aktivity připravují na letní sezónu a v čem by mohl 
Svazek pomoci a čím přispět. V rámci podpory partnerů svazku jsou spuštěny v online příspěvky, které 
vedou návštěvníky přímo na stránky partnerů (podnikatelé, obce). 

Usnesení č. R/17/20 Rada bere na vědomí informace o aktivitách svazku v době covid-19 

10) Program Valná hromada svazku 26. 6. 2020 – schválení     

Usnesení č. R/18/20 Rada schvaluje návrh programu Valné hromady 

11) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše 
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E: Šulcová: Zúčastnila se hodnocení destinačních společností Jihočeského kraje. 

V sobotu 30.5. se otevírá 17. ročník provozu Krkonošských cyklobusů, uskuteční se zahajovací cyklojízda do 
Podkrkonoší. 

Proběhlo školení na téma copywriting (tvorba textu). Školení se zúčastnili zástupci IC a podnikatelů. 

Pokračuje redesign webu a jeho plnění. Spuštění se předpokládá koncem června. Staví se také web 
www.neznamekrkonose.cz, ten zpracovává blogerka Hana Jampílková. 

Finalizuje tvorba brožury „Kam s nimi, aneb Krkonoše s dětmi“ (Projekt SFŽP, Krkonoše známé – neznámé). 

Krkonošská sezona je v tisku, polskou a německou mutaci je možné získat pouze on-line na stránkách 
www.krkonose.eu. 

Ve dnech 17.  a 18. června se uskuteční setkání destinačních společností Libereckého kraje (organizačně 
zajišťuje Svazek, místo Friesovy boudy, Strážné). V Královéhradeckém kraji se podobné setkání neplánuje. 
Po jednání Rady svazku přišla pozvánka na setkání DMO KHK na 9.6. v Hradci Králové. 

Usnesení č. R/19/20 Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve Svazku měst a obcí 

Krkonoše 

12) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Mgr. Tomáš Eichler 
Pokračují v přípravě založení lokální destinační společnosti a zřízení karty hosta.  Ve spolupráci s KRNAP 
realizují projekt Zábavné vzdělávání na území východních Krkonoš, připravují žádost do programu OPZ, 
výzva 109. 
 

b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský 
 

c) Svazek obcí Jilemnicko – Mgr. Vladimír Richter 
Plánují Valnou hromadu v polovině června.  Krakonošovi letní podvečery chtějí zrealizovat i letos. Stále řeší 
projekt odpadů (vybudování vlastní svozové firmy a vhodné umístění). 
.   

d) Mikroregion Tanvaldsko –  Ing. Jaroslav Čech 

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

13) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 
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