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ZÁPIS
z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí
ve čtvrtek dne 17. září 2020 v 9:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí Dolní Dvůr, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice,
Mladé Buky, Vrchlabí, Žacléř.
Hosté:
1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů
J. Sobotka přivítal přítomné a přidal informaci o projednání Aktualizované integrované strategii na úrovni
obou krajů a uzavření dohody o vzájemné spolupráci se Svazkem do roku 2027.
Jiné téma nebylo doplněno.
2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 28. května 2020
Úkol zrealizovat Radu fondu cestovního ruchu byl splněn, viz bod 8) programu.
3) Přehled hospodaření k 31. 08. 2020
Hospodaření se vyvíjí příznivě, výdaje jsou naplněny na 68%, příjmy 84%.
Usnesení č. R/21/20

Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 8. 2020

4) Schválení přijetí dotací
Trutnov

- Dotace v oblasti propagace cyklobusů ve výši 90.000,-Kč
Usnesení č. R/22/20
Rada schvaluje přijetí dotace od Města Trutnov ve výši 90.000,- na
aktivity v oblasti propagace cyklobusů
Liberecký kraj
- Dotace v oblasti podpory nadregionálních témat ve výši 83.420,- Kč
- Dotace v oblasti podpory turistických regionů ve výši 70.000,- Kč
Usnesení č. R/23/20
Rada schvaluje přijetí dotací od Libereckého kraje ve výši 83.420,-Kč na
aktivity v oblasti podpory nadregionálních témat a 70.000,-Kč na
aktivity v oblasti podpory turistických regionů
5) Rozpočtová změna číslo 2 provedená rozpočtovým opatřením č. 2/2020
Úprava rozpočtu je v návaznosti na přijaté dotace a realizaci projektů. Navýšení příjmů o 276.610 Kč,
výdajů o 335.324 Kč Saldo kladné: 1.217.713 Kč.
Usnesení č. R/24/20

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým dochází k navýšení
příjmů o částku 276.710,-Kč a výdajů o částku 335.324,-Kč v souvislosti
se zapojením dotací od Libereckého kraje a příjmů do FCR

6) Rada KRNAP, Zásady Péče – připomínky za svazek
J. Sobotka informoval o jednání Rady KRNAP.
Zásady Péče: Připomínky zpracoval odborník na problematiku územního plánování. V říjnu proběhnou
schůzky pracovní skupiny se Správou KRNAP, dokument se bude ladit ke vzájemné dohodě. Do konce
listopadu by měla být jasná finální podoba, která bude zaslaná MŽP a začátek oficiálního
připomínkového řízení se předpokládá od 1. 1. 2021.
Cestní síť: Současná cestní síť bude zachovaná, slouží jako přístupu k nemovitostem. Nejedná se o
turistické cesty, zde se pracuje podle jiných pravidel.
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Odtokové poměry: Při řešení tohoto projektu je vhodné, aby měl Svazek zastoupení. Návrh zástupců:
Ing. Jan Sobotka, Ing. Martin Bělovský. Přítomní zástupci Rady svazku s nominací souhlasí.
Kůrovcová kalamita: Vlastníci, kteří těžbu provádějí na území národních parků nebo ochranných území
či státních lesů nemají nárok na získání dotace z programu Ministerstva zemědělství na zmírnění
následků kůrovcové kalamity. Rada KRNAP přijala usnesení ve znění: „j) zásadně nesouhlasí s
diskriminací vlastníků lesa na území národního parku a jeho ochranného pásma ze strany MŽP a MZe
v případě kompenzací za kůrovcové těžby a důrazně vyzývá ministra životního prostředí a ministra
zemědělství k narovnání tohoto stavu a odstranění diskriminace“.
Dle dohody bude opětovně bude reagovat formou dopisu na oba ministry i Svazek. Znění dopisu bude
rozesláno pro použití i na obce.
Usnesení č. R/25/20

Rada bere na vědomí informace o zpracování „Připomínek k návrhu
nových Zásad Péče KRNAP“ členských obcí Krkonoše – svazek měst
zastoupených v Radě KRNAP

7) Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s. – schválení vstupu
Proběhlo první jednání Sdružení turistických oblastí ČR, z.s. (STO ČR) jako nástupnické organizace
ATUR. Do konce září je příjem přihlášek, v říjnu proběhne první členská schůze. Členský příspěvek pro
rok 2020 je 1000 Kč. Zástupcem v této společnosti je navržena Ing. Eva Šulcová.
Usnesení č. R/26/20

Rada schvaluje vstup Krkonoše – svazek města a obcí, jako
certifikované oblastní destinační společnosti pro turistickou oblast
Krkonoše do Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s. Rada
svazku zároveň pověřuje ředitelku Ing. Evu Šulcovou, aby zastupovala
Krkonoše – svazek měst a obcí v tomto zapsaném spolku. Dále Rada
svazku schvaluje každoroční úhradu členského poplatku do Sdružení
turistických oblastí ČR, z.s.

8) Rada Fondu cestovního ruchu – nominace za obce
E. Šulcová připomněla důvod založení Rady FCR (těsnější spolupráce s podnikateli, splnění podmínky
certifikace DMO dle CzT), vysvětlila princip fungování, upřesnila pravomoce a složení Rady FCR (5
zástupců obcí, 4 podnikatelé, MAS, Správa KRNAP a DMO Krkonoše). Předložila nominaci zástupců
pěti obcí. Způsob volby celé Rady FCR se ještě upřesní. První setkání je naplánované na říjen 2020.
Usnesení č. R/27/20

Rada schvaluje zastoupení obcí v Radě Fondu cestovního ruchu ve
složení:
Petr Kadavý – místostarosta Města Rokytnice nad Jizerou
Hana Růžičková – starostka Obce Paseky nad Jizerou
Martin Bělovský – starosta Obce Dolní Dvůr
Aleš Vaníček – starosta Města Žacléř
Tomáš Eichler – místostarosta Města Trutnov
Zároveň pověřuje ředitelku Ing. Evu Šulcovou o zajištění souhlasu s
nominací

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše
E. Šulcová
1. - 2.10. se uskuteční setkání oblastních destinačních společností Královéhradeckého kraje.
Je spuštěný nový web www.krkonose.eu, v současné době dokončujeme plnění údajů za zimní období,
poté budou realizovány mutace – AJ, PJ, NJ.
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Zrealizujeme Behavio výzkum (čekáme na finanční nabídku), jedná se audit turistické oblasti Krkonoše
s cílem zjistit pozitivní/negativní/neutrální emoce, které ovlivňují rozhodnutí o destinaci pro dovolenou,
apod. Výsledky pak zohledníme v prezentaci Krkonoš včetně cílení marketingových aktivit..
Zorganizovali jsme několik press tripů (pro novináře z Anglie, Francie, Holandska, instatrip se
zaměřením na Krkonošskou pivní stezku).
Realizujeme menší online podzimní kampaň s provázáním na naše partnery. Vyšel čtyřstránkový článek
v cestovatelském časopise Travel Life se zaměřením na projekt Neznámé Krkonoše. V rámci stejného
projektu proběhla cestovatelská přednáška v KRTKovi.
Logo Svazku prošlo redesignem, změna je v písmu, „vlně“, stínování. Na obce, partnery, IC, kraje, CzT
byl rozeslán nový manuál pro užití značky Krkonoše.
Zrušili jsme veletrhy včetně regionálních akcí. Obecně pro příští rok neplánujeme účast na velkých
veletrzích, spíše ty místní – regionální na (kultura, zábava), sportovních akcí se v rámci prezentace se
účastnit nebudeme (ani ze strany doprovodu sportovců a návštěvníky není zájem).
Usnesení č. R/28/20

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 – Mgr. Lucie Potůčková
Stále pracují na zřízení karty hosta a založení lokální destinační společnosti. Pro lepší informovanost
podnikatelů i občanů plánují zástupci Svazku prezentovat činnost na zastupitelstvech, je tlak na to, aby
Svazek nebyl jen turistickou platformou.
b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský
Svazek by měl mít svoji vlastní náplň a nepřebírat jiné záležitosti, například: přestupky, právní služby a
podobně.
c) Svazek obcí Jilemnicko – Mgr. Vladimír Richter
Podařilo se uspořádat Krakonošovy letní podvečery, funguje Grantový program pro sociální služby,
žádost o příspěvky posuzuje grantová komise. Pokročili významně v projektu odpadového
hospodářství.
d) Mikroregion Tanvaldsko
Usnesení č. R/29/20

Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích

11) Různé
a) Příští jednání Rady Svazku – termín
b) Ostatní
J. Sobotka připomněl nový stavební zákon, který je předkládán sněmovně. Osobně ho hodnotí jako
nedostatečný, účinnost se předpokládá od roku 2023.

Ing. Jan Sobotka
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí
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