Krkonoše – svazek měst a obcí
oblastní destinační společnost
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
IČ: 701 57 898
svazek@krkonose.eu
Turismus: www.krkonose.eu
Rozvoj: www.rozvoj.krkonose.eu
DMO: www.svazek.krkonose.eu

ZÁPIS
z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí,
v pátek dne 26. února 2021 v 9:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí Dolní Dvůr, Horní Branná, Mladé Buky, Vrchlabí, Žacléř.
Hosté: Tomáš Eichler – místostarosta města Trutnov, předseda SOVK.

PROGRAM:
1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů
J. Sobotka přivítal přítomné, aktuální téma nebylo zařazeno.
2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 23. 11. 2020
Úkoly nebyly uloženy.
3) Přehled hospodaření k 31. 12. 2020
E. Šulcová okomentovala příjmy a výdaje za uplynulý rok. Nenaplněná příjmová část je z důvodu
platby SFŽP přijaté v roce 2021. Výdajová část vykazuje úspory oproti rozpočtu.
Usnesení č. R/01/21

Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 12. 2020

4) Krajské dotační tituly 2021
Na Královéhradecký a Liberecký kraj jsme podali žádosti na všechny přímé dotace (destinační
management, regionální rozvoj). Na Královéhradecký kraj také žádost na podporu cyklobusů, podporu
svazku, žádost na podporu propagace cyklobusů také Městu Trutnov.
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo vypsání dotačního titulu v oblasti cestovního ruchu na
podporu nadregionálních témat (kam podáme žádost na Pohádkové Krkonoše) a řemeslnou
zážitkovou turistiku (zde podáme žádost na téma Pojizerský Pacifik) Spoluúčast u obou projektů je
30%.
Nově vyhlásil Liberecký kraj dotaci na rozvoj turistické infrastruktury – karavanová stání (finanční
objem 3 mil Kč), okruh způsobilých žadatelů – obce na území Libereckého kraje.
Usnesení č. R/02/21

Rada bere na vědomí informaci o dotačních titulech krajů pro rok
2021

5) Rada Fondu cestovního ruchu – informace z jednání ze dne 19. 1. 2021
Hlavním bodem jednání byl Marketingový plán pro rok 2021. Rada schválila vyřazení Behavio
výzkumu – zima, jehož výsledky by mohly být díky letošní situaci zkreslené. Rada FCR dále
projednala návrh brožury (zpracovatel Centrála cestovního ruchu KHK). Na základě připomínek Rady
FCR bylo zasláno vyjádření za DMO Krkonoše, závěr – brožura se vydávat nebude.
Výstupy jednání byly rozeslány všem členům FCR, zpětná reakce přišla od Víta Moudrého (zástupce
bobových drah Špindlerův Mlýn a Harrachov) na doplnění nabídky pro turisty o adrenalinové aktivity“
jako jsou čtyřkolky a skútry, pod. Zápisy z jednání Rady FCR jsou zveřejněny zde:
https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/2021-01-19-zapis-rada-fcr.pdf
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J. Sobotka připojil informace na téma Pojizerský Pacifik. Správa železnic má zpracovaný záměr na
zbourání budov vlakových nádraží Rokytnice nad Jizerou a Hrabačov. Dle jeho názoru pokus o
záchranu všech budov (na trati 042 Martinice – Rokytnice jsou i další) z důvodu nostalgie nedává
smysl. Spolu se starosty dotčených obcí se zúčastnil jednání se zástupci Správy železnic HK,
výsledkem je půlroční odklad řešení.
E. Šulcová informovala o záměru snížení příspěvků podnikatelů do FCR na rok 2021. Snížení se bude
odvíjet od předmětu podnikání (skiareály, ubytovatelé, ostatní aktivity) a rozsahu omezení, případně u
některých subjektů postupovat individuálně. Konkrétní návrh předloží ředitelka členům Rady na
jednání předcházející Valné hromadě.
Seznámila se statistikou ubytovacích poplatků: rok. 2019: 44 mil. Kč., v roce 2020 snížení asi o 20%
(dle poklesu počtu přenocování), předpoklad pro rok 2021 ještě větší propad.
Usnesení č. R/03/21

Rada bere na vědomí informace z jednání ze dne 19. 1. 2021

Usnesení č. R/04/21

Rada ukládá ředitelce připravit návrh na snížení členských poplatků
podnikatelských subjektů do Fondu cestovního ruchu, a to v závislosti
na dobu uzavření s termínem předložením na Radě svazku před
jednáním Valné hromady

6) Marketingový plán 2021
Marketingový plán byl schválen Radou fondu dne 19. 1. 2021.
J. Sobotka – dle výstupu z komise města CR Vrchlabí, by se měla podpora zaměřit na komunikaci
„ČR jako bezpečná destinace“
Usnesení č. R/05/21

Rada bere na vědomí informaci o schválení Marketingové plánu 2021

7) Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje – informace z členské schůze dne
25. 2. 2021
E. Šulcová informovala o průběhu členské schůze. Došlo k volbě nového zástupce KHK a členské
komory DMO. Eva Šulcová je ve Správní radě za komoru DMO, Lucie Potůčková v Kontrolní komisi
CCRKHK.
Usnesení č. R/06/21

Rada bere na vědomí informace z jednání členské schůze

8) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše
E. Šulcová informovala o podání žádosti na recertifikaci oblastní DMO. Největší problém je právní
forma.
K 28. 2. 2021 končí projekt CZ-PL „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu,
Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“.
Usnesení č. R/07/21

@Krkonoše.eu

Rada bere na vědomí informace o dění ve Svazku měst a obcí
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9) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí
a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Mgr. Lucie Potůčková
Z projektu SFŽP tvoří letní destinační web, pracují na analytické studii odpadového hospodářství, na
zakládání lokální destinační společnosti. Karta hosta je ve fázi, kdy došlo k dohodě se SkiResortem
ČERNÁ HORA-PEC. Použitelný produkt bude na podzim, má být navázán na výběr poplatků,
propojení aktivit, předpokládá se i generování výhod pro místní občany. Zároveň se shánějí peníze na
softwarové řešení apod. Cílem také je, aby to bylo použitelné po celé republice.
b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský
Na příští týden jsou naplánované schůzky za účelem tvorby všech plánovaných strategických
dokumentů v rámci OPZ.
c) Svazek obcí Jilemnicko – Luboš Zimmerman
Nejžhavějším tématem je likvidace odpadů, zakládání firmy, a další. Hlavním cílem je mít nakládání
s odpady a vynaložené finance pod kontrolou. Byl zakoupen areál v obci Mříčná, finalizují se
podmínky výběrového řízení na 3 auta.
d) Mikroregion Tanvaldsko –
Usnesení č. R/08/21

Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích

10) Různé
a) Příští jednání Rady Svazku – termín
b) Ostatní
Nový starosta města Jilemnice – Bc. David Hlaváč.

Ing. Jan Sobotka
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí
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