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Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 

v pondělí dne 23. listopadu 2020 v 9:00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí Dolní Dvůr, Harrachov, Jablonec na Jizerou, Mladé Buky, 
Vrchlabí, Žacléř. 

Hosté: D. Palátková 

 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

J. Sobotka přivítal přítomné. Program nebyl doplněn. 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 17. září 2020 

Úkol zajistit souhlasy s nominací zástupců samospráv v Radě fondu cestovního ruchu byl splněn. 
Souhlasy udělili zástupci: Rokytnice nad Jizerou, Paseky na Jizerou, Dolní Dvůr, Žacléř, Trutnov.  

3) Přehled hospodaření k 31. 10. 2020       

Hospodaření k uvedenému datu je v souladu s rozpočtem.  

Usnesení č. R/30/20 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 10. 2020 

4) Rozpočtová změna číslo 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 3/2020   

Rozpočtové opatření se týká přesunu mezi položkami hlavně v souvislosti s plněním dotačních aktivit. 
Celkové příjmy a výdaje se nemění. 

Usnesení č. R/31/20 Rada schvaluje rozpočtovou změnu číslo 3 provedenou RO č. 3/2020 

5) ISRRK (Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše) 

Akční plán 2021-2022 – návrh AP na 2021/2022     

J. Sobotka informoval o podepsané Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Libereckým krajem, 
Královéhradeckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí na období 2021 – 2027. Účelem dohody 
je potvrdit zájem těchto subjektů o pokračování spolupráce, která přispěje k rozvoji regionu Krkonoše 
a zároveň posílí vyvážený rozvoj území obou krajů. Závazkem svazku je předkládat plnění opatření, 
cílů a aktivit vyplývajících z ISRRK, tj. Akčního plánu. Dne 27. 11. 2020 bude Řídící skupina Akční 
plán schvalovat, předpokládá se, že v současném platném znění, protože všechny aktivity jsou 
pokládány za dobré. 

Usnesení č. R/32/20 Rada souhlasí s návrhem Akčního plánu ISRRK 2021-2022 

6) Valná hromada 

a) Schválení programu Valné hromady     

b) Projednání Návrhu rozpočtu na 2021     

E. Šulcová představila program, který je standardní, připojila informaci o pozvaných hostech. 

Podrobně popsala návrh rozpočtu v dělení na provozní a rozpočet projektu CZ – PL. Jiné velké 
projekty zatím nejsou. V lednu podáváme žádost SFŽP, v případě úspěchu provedeme změnu 
rozpočtovým opatřením. Současně s návrhem rozpočtu bude členským obcím ke zveřejnění zaslán i 
střednědobý výhled. 

Usnesení č. R/33/20 Rada schvaluje program Valné hromady 
Usnesení č. R/34/20 Rada souhlasí s Návrhem rozpočtu na 2021 
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7) Rada KRNAP, Zásady Péče – vypořádání připomínek, další postup 

J. Sobotka prezentoval postoj svazku: pracovní skupina se třikrát sešla se zástupci Správy KRNAP k 
projednání připomínek, tím úloha svazku končí a dále by mohl být jen koordinátorem společných 
postupů.  
Připomenul některé body společných schůzek: platnost dokumentu byla odsouhlasena na 16 let. 
Metodika je velice složitá, což vedlo k neporozumění některých pasáží, které byly následně 
vysvětleny, například záměry uvedené v územních plánech obcí se v souvislosti se Zásadami Péče 
měnit nebudou. Přílohy budou pouze v grafické podobě. Metodické pokyny a odkazy na různé 
směrnice byly od dokumentu odpojeny a nesmí na ně odkazovat, sdělení musí být zapracovaná přímo 
do textu. 
Následný postup: Dokument byl zaslaný MŽP ke schválení- Poté proces veřejného připomínkování 
(60 dní), schválení Radou KRNAP.  
 

Usnesení č. R/35/20 Rada bere na vědomí informaci vypořádání připomínek Zásad Péče 
2020 a souhlasí s následným postupem 

8) Plán činnosti na rok 2021        

E. Šulcová představila Plán činnosti pro rok 2021 v oblastech regionálního rozvoje (postupná realizace 
prioritních projektů, informační web), cestovního ruchu (celokrkonošské projekty, statistické sledování 
vývoje návštěvnosti destinace, koordinace činnosti informačních center, koordinační aktivity svazku).  

Usnesení č. R/36/20 Rada souhlasí s návrhem Plánu činností nárok 2021 

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše – oblastní destinační společnosti pro 
TO Krkonoše  

E. Šulcová představila závěry Behavio výzkumu (který proběhl za účelem zjistit emoce proč mají lidé 
jezdit do Krkonoš). Sledované období bylo mimo zimní sezonu.  

Proběhlo on-line setkání s paní Martinou Berdychovou, náměstkyní KHK, oblast sociálních věcí, 
kultury a cestovního ruchu.  

Probíhají přípravy online kampaní se zacílením a přímými odkazy na partnery, které spustíme, jakmile 
se vládní opatření uvolní. 

STOCR (Sdružení turistických oblastí České republiky) – proběhla online jednání nad programovým 
prohlášením, v současné době se projednávají připomínky ke kategorizace, certifikaci a návrhem 
financování oblastních DMO. 

Usnesení č. R/37/20 Rada bere na vědomí informace o dění v destinační společnosti 

10) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Mgr. Lucie Potůčková 
Museli zrušit spolupráci se zpracovatelem strategie, pro jeho nekvalitní práci, dostali se tím do časové 
tísně, protože aktivita je finančně podpořena z projektu. Tímto by L. Potůčková uvítala konzultační 
spolupráci se svazkem Krkonoše ohledně výběru spolehlivého partnera. Dále navrhla zřídit 
samostatný google disk, kde by byly umístěny všechny důležité materiály. 
 

b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský 
Probíhá příprava projektu pro strategické plánování. 
 

c) Svazek obcí Jilemnicko – Ing. Miroslav Kubát 
Nejvíc se řeší svozová firma EKO Jilemnicko a stále není oficiálně rozhodnuto o svozovém místě. 
 

d) Mikroregion Tanvaldsko –  Ing. Jaroslav Čech 
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Navrhl vytvořit a zveřejnit mapu se zaznamenáním výše místních poplatků. Polská firma Pracownia 
Rezyserii Architektury Archigeum zpracovává studii (zadavatel Liberecký kraj) na obnovu 
skokanského areálu. Ke zpracování jsou výhrady, studie řeší konkrétní místo a nebere zcela ohled na 
obec (parkovací místa a jiné zázemí). 

 Usnesení č. R/38/20 Rada bere na vědomí informace o dění ve svazcích obcí 

 

11) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 

 


