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

Zápis
z jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše
ze dne 26. června 2020 v 9:00 hodin
v konferenčním sále KCEV KRTEK Správy KRNAP, Vrchlabí
Přítomni: 27 přítomných členů, hosté: 9.

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

J. Sobotka zahájil jednání, přivítal přítomné členy a hosty.
Usnesení č. VH/01/20
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 27. K doplnění programu jednání nepodal
nikdo návrh.
Usnesení č. VH/02/20
VH bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti – počet zástupců
členů, počet hostů.
Usnesení č. VH/03/20
VH schvaluje program jednání.

3) Volba:

a) návrhová komise
b) ověřovatelé zápisu
c) zapisovatel
Usnesení č. VH/04/20

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 17. prosince 2019

Z poslední VH nevzešly žádné úkoly.
Usnesení č. VH/05/20
VH bere na vědomí stav plnění usnesení Valné hromady konané dne
17. prosince 2019.

5) Aktuální informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische

Současné počasí a stav přírody přeje omezení množení kůrovců. Ve snaze udržet v lesích biodiverzitu
se přestává provádět stahování a úklid dřeva.
Z důvodu dlouhodobých problémů s prodejem těžebního dříví vzniká finanční výpadek, což ovlivní
fungování Správy v úrovni režijních nákladů.
Realizuje se velký hydrologický projekt zaměřený na prověřování toků, hodnota 40,5 mil Kč, realizace
33 měsíců.
Pochválil tvůrce publikace Neznámé Krkonoše (vydal svazek Krkonoše).
Informoval o postupu prací na tvorbě dokumentu Zásady Péče.
Probíhá rekonstrukce kláštera, plánované otevření v r. 2022.
Usnesení č. VH/06/20
VH bere na vědomí informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina
Böhnische.
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6) Vystoupení hostů

Libor Knot: 26. 3. 2020 vytvořila AHS ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací Záchranný plán pro
cestovní ruch, vláda ho schválila až 8. června.
Programů, které se podařilo prosadit je velmi málo, patří mezi ně program Antivirus, snížení sazby
DPH na ubytování a lyžařské vleky.
Co trápí AHS z pohledu horských středisek jsou pozemky, které jsou velice často nájemní. Nájmy
bývají krátkodobé a budoucnost skiareálů tak nejistá. Dalším tématem je správná komunikace směrem
k veřejnosti týkající se technického zasněžování. Není pravda, že působí takové škody, jaké jsou
medializovány.
Miroslav Vlasák, ESÚS NOVUM: také tuto organizaci ovlivnily zavřené hranice a nouzový stav
v souvislosti s Covid 19. Bylo třeba omezit spoustu akcí.
V rámci projektu „Vzdělávání nezná hranic“ spustí na podzim e-lerningový kurs (výuka polského
jazyka). Zájemci získají bližší informace na stránkách organizace.
Usnesení č. VH/07/20
VH bere na vědomí informace hostů (Knot, Vlasák).

7) Volba člena rady svazku – Ing. Jaroslav Čech, starosta, Město Harrachov

Na návrh J. Sobotky je odsouhlasena a provedena volba veřejná.
Usnesení č. VH/08/20
VH schvaluje volbu člena Rady svazku: Ing. Jaroslav Čech, starosta,
Město Harrachov.

8) Přehled hospodaření

a) Závěrečný účet za rok 2019
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2019
Usnesení č. VH/09/20
VH souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
c) Účetní závěrka k rozvahovému dni 31. 12. 2019
Usnesení č. VH/10/20
VH schvaluje účetní závěrku Svazku Krkonoše k rozvahovému
dni 31. 12. 2019.
d) Přehled hospodaření Svazku k 31. 05. 2020
Usnesení č. VH/11/20
VH bere na vědomí přehled hospodaření Svazku k 31. 05.
2020.
e) Rozpočtová změna č. 1 provedená rozpočtovým opatřením č. 1/2020
Usnesení č. VH/12/20
VH bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2020.
f) Přehled dotací a grantů v roce 2020
Usnesení č. VH/13/20
VH bere na vědomí přehled dotací a grantů v roce 2020.

9) Zpráva Revizní komise č. 1/2020
Usnesení č. VH/14/20

10)

VH bere na vědomí zprávu revizní komise č. 1/2020.

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Svazku měst a obcí Krkonoše na
zajištění provozu cyklobusové dopravy v roce 2020
Usnesení č. VH/15/20
VH schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Svazku měst a
obcí Krkonoše na zajištění provozu cyklobusové dopravy v roce 2020 a
pověřuje Ing. Jana Sobotku k podpisu smlouvy.
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11)

Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2020
v oblasti cestovního ruchu
a) Recertifikace oblastní destinační společnosti
Recertifikace byla získána v březnu 2020. Stále však přetrvává problém právní formy. Řešením se jeví
zřízení Rady fondu cestovního ruchu.
b) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu
Krkonošské cyklobusy (17. ročník zahájen), Krkonošský lyžařský běžecký ráj (více než 600 km
upravovaných běžeckých stop, sledování aktuální upravenosti na www.bilestopy.cz), Pohádkové
Krkonoše (webový portál, razítkovací hra, soutěž o vouchery), Krkonošská pivní stezka (ve spolupráci
s pěti krkonošskými pivovary, nový web www.krkonosskapivnistezka.cz, v srpnu 2020 insta trip),
Neznámé Krkonoše (tváří Hanka Jampílková, nový web www.neznamekrkonose.cz, brožura Neznámé
Krkonoše, PR články v časopisech).
Křišťálové údolí: projekt Libereckého kraje, značka prezentující sklo ve všech podobách. Pro rok 2020
připravili zajímavou 7 denní vstupenku. Za Krkonoše jsou partnery Sklárna Harrachov a Rautis Poniklá.
c) Marketingová komunikace - ediční činnost, online, spoty, veletrhy, press tripy.
Ediční činnost: nové mapy KLBR, Krkonošská sezona – léto, Krkonoše s dětmi.
On-line aktivity: koncem června bude spuštěn nový web www.krkonose.eu, měsíční newsletter – 5000
odběratelů.
Facebook: placené příspěvky na cyklobusy, řemesla, turistické cíle, od dubna na podporu partnerů a
obcí (s odkazy na přímé rezervace), sledování výstupů (dosahy, sledovanost).
Spoty, videa cyklovýletů: navazují na brožuru cyklovýletů.
Veletrhy, prezentační akce: účast na veletrhu v Bratislavě, Praze a 20. 6. 2020 v Horní Branné na
vyhodnocení Farmy roku.
Proběhlé a připravované press tripy:
7. - 9. 1. 2020 polští novináři, 13. - 15. 1. 2020 německá novinářka,
7. - 9. 8. 2020 – „kluci ze sítě“ na insta trip na Krkonošské pivní stezce,
během léta a podzimu bude pracovat Hanka Jampílková pro Neznámé Krkonoše,
d) Statistické sledování dat
- data ČSÚ za turistickou oblast Krkonoše (kapacita, TOP 10 zemí původu)
- návštěvnost informačních center, návštěvnost turistických cílů
- zbytková data operátorů 2017, 2018, polovina roku 2019
- Tourdata – CzechTourism
- data se posílají obcím, partnerům, informační centrům
e) Mediální výstupy
Prezentace v obecních zpravodajích, časopise TIM, Pro Ženy. Spolupráce s informačními centry:
Pravidelné marketingové porady, školení copywriting, google analytics, printy, organizace tripů,
statistická data návštěvnosti.
f)
-

Kampaně covid 19 – CzechTourism, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Krkonoše
CzT: světové Česko, červen – podzim, hodnota 20 mil Kč.
KHK: Hrady a zámky
LK: Skryté skvosty, 5 výletů za oblast (brožura, online)
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- JCCR – 40 mil. Kč na vouchery (ubytování, vstupy)
- Karlovy Vary – 35 mil Kč. marketing + vouchery
- Praha – vouchery
Usnesení č. VH/16/20
VH bere na vědomí informace o plnění záměrů obsažených v plánu
činnosti Svazku na rok 2020 v oblasti cestovního ruchu

12) Rada Fondu cestovního ruchu – schválení založení, návrh jednacího řádu
Důvodem k založení je těsnější spolupráce s podnikateli (zapojení do rozhodování o realizovaných
aktivitách v rámci destinačního marketingu) a podmínky certifikace DMO dle CzT. Vedle Rady Fondu
cestovního ruchu budou dále fungovat již vzniklé pracovní skupiny (PS marketingová IC, PS
Propojování, PS ke Krkonošské pivní stezce).
Návrh aktérů do rady: 7 členů za města a obce, 6 členů za podnikatelé v CR, Správa KRNAP, MAS,
DMO Krkonoše – svazek měst a obcí.
Usnesení č. VH/17/20
VH schvaluje založení Rady Fondu cestovního ruchu a ukládá ředitelce
svazku následnou realizaci.
13)

Aktivity svazku – regionální rozvoj
a) Schválení Aktualizace ISRRK
Aktualizace ISRRK (realizovaná z programu OPZ), byla nutná, stávající z roku 2012 neodpovídala
současným potřebám, avšak původní vize „ Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř“ zůstala
zachována. Pilíře vize jsou: dobře spravovaný region, vybavený region, zelený region, tvůrčí region,
turistický region. Platnost dokumentu 2021 – 2027.
Harmonogram schválení: 5. 6. 2020 proběhlo společné jednání Řídící skupiny a členů pracovních
skupin, kde bylo schváleno znění dokumentu. 26. 6. 2020 se předkládá ke schválení VH, následně
bude dokument postoupen k projednání krajům.
Oba kraje byly osloveny s žádostí o spolupráci i v následujícím období.
Usnesení č. VH/18/20
VH schvaluje Aktualizaci Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše
b) Zásady Péče KRNAP
Platnost dokumentu je navržena na 20 let. Oficiální návrh znění byl obdržen 1. 6. 2020.
Navržený harmonogram ze strany Správy KRNAP
- 31. 7. 2020 seznamování se s materiálem na úrovni všech členů Rady, individuální/skupinové
konzultace s KRNAP
- 1. 8. 2020 zahájení zákonného postupu – rozeslání návrhu na obce a kraje k vyvěšení (60 dní)
- 1. nebo 2. týden v září (cca těsně za polovinou lhůty k oficiálním připomínkám) plenární
zasedání Rady, zařazení bodu „pracovní projednávání návrhu Zásad péče“
- přelom září/října – finální zapracování připomínek
- konec října/začátek listopadu – plenární zasedání Rady s hlasováním o dohodě
Návrh svazku (po setkání pracovní skupiny)
- 30.6. připomínky členů PS (Matyáš+Grégr+Engliš+Rychtr+Sobotka)
- během července konzultace dopadů do územních plánů
- srpen rozeslání připomínek členským obcím, konec srpna finální podoba společných
připomínek
- září seminář, začátek oficiálního připomínkového řízení (60 dní)
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Usnesení č. VH/19/20

14)

VH bere na vědomí informace o harmonogramu schválení Zásad Péče

Realizované Projekty Svazku

a) Projekt ČR – PR PO 4 „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu
Jelenohorské kotliny, Jizerských hora a Krkonoš“
Tématem projektu je zapojení řemeslné a zážitkové turistiky, hlavní plánované aktivity pro rok 2020
jsou cesta po západní části Krkonoš a seminář pro polské průvodce.
b) OPZ: Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše
Projekt je ukončen, hlavním produktem je dokument Aktualizace ISRRK.
c) SFŽP
Projekt Krkonoše neznámé – aktivity za účelem redistribuce turistů v čase a prostoru, trhací mapy
KLBR, trhací mapy „Pojizerský pacifik“, insta tripy s tvůrci obsahu na sociálních sítích.
Projekt Krkonoše známé – neznámé – projekt se v roce 2020 ještě realizuje (tvorba brožury „Kam
s nimi, aneb Krkonoše s dětmi“).
Usnesení č. VH/20/20
VH bere na vědomí informaci o projektech Svazku

15)

Diskuse, různé
Losování výherců čtenářské soutěže v turistických novinách Krkonošská sezona – zima. Přišlo 88
správných odpovědí, 5 výherců bylo vylosováno.
Diskuse:
J. Vancl: podporuje slova J. Sobotky ohledně Zásad péče, apeluje na důkladné projednání, je to
dlouhodobý dokument a proto je nutné brát v potaz trvale žijící obyvatele.

16) Závěr jednání
J. Sobotka poděkoval přítomným za účast, kolektivu svazku za přípravu VH a dosavadní práci, popřál
všem hezké léto.

Ing. Jan Sobotka
předseda
Krkonoše – svazek měst a obcí

