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Z Á P I S 

Z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí,  

ve čtvrtek dne 8. dubna 2021 v 9:00 hodin 

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

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

J. Sobotka přivítal přítomné a představil nového starostu Města Jilemnice pana Davida Hlaváče. 
Aktuální téma nebylo nezařazeno 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 26. 02. 2021 

Úkol na toto jednání nebyl uložen. 

3) Přehled hospodaření k 28. 02. 2021       

E. Šulcová: Rozpočet je zatím plněn podle plánu vyjma příjmové položky 2111, kam účtujeme 
příspěvky do Fondu cestovního ruchu od podnikatelů. Z důvodu situace covid a s tím spojeným 
uzavřením či omezením provozu plánujeme snížení těchto příspěvků. Návrh bude připraven na další 
jednání Rady a následně schválení Valnou hromadou. Mírný propad cash flow se očekává také 
z důvodu KHK dotace na úpravu běžeckých tratí, schválená dotace pro rok 2021/2022 je o cca 40 tis 
nižší než bylo stanoveno v rozpočtu.  

Usnesení č. R/09/21  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 28. 02. 2021 

 

4) Schválení přijetí dotací 

Královéhradecký kraj 
- Dotace v oblasti propagace cyklobusů ve výši 188.000 Kč 

Usnesení č. R/10/21  Rada schvaluje přijetí dotací od Královéhradeckého kraje ve výši 

188.000 Kč na aktivity v oblasti podpory cyklobusů  

 

5) Aktualizace Akčního plánu – termín Řídící skupina 

J. Sobotka: J. Vancl zpracuje plán činností, kterými by se Svazek měl zabývat v rámci zajištění pomoci 
obcím. Je třeba také koordinovat strategie Svazku Krkonoše s ostatními svazky, tak aby na sebe 
navazovaly. Například řešení protipovodňových opatření. Popsal současnou situaci jednoho z projektů 
- stavba D11/R11 (termíny realizovaných prací, téma propojení s polskou stranou, obchvaty Trutnova 
a Jaroměře a další). I když je dostavba otázkou více let, už v tuto chvíli by se mělo řešit, co přinese 
dálnice z pohledu turismu. 

E. Šulcová: projekty s tématikou cestovní ruch jsou průběžně realizované, aktuálně řešíme 
Krkonošské cyklobusy, rozsah by se pro letošní rok neměl zásadně měnit.. I projekty, které má v gesci 
Správa KRNAP jsou v běhu (otevření muzea v 2023). 

Shrnutí: Řídící skupina zreviduje projekty Akčního plánu, jeho aktualizace bude předložena ke 
schválení Radě a následně Valné hromadě. 
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Usnesení č. R/11/20  Rada bere na vědomí informace o postupu realizace aktivit z oblasti 

regionálního rozvoje 

 

6) Dotační program pro řešení kůrovcové kalamity – vlastníci na území NP 

J. Sobotka: MŽP připravuje podporu formou dotace vlastníkům lesů na území KRNAP a ochranného 
pásma.  Administrovat bude KRNAP v koordinaci se Svazkem. Svazek obdržel seznam vlastníků, 
kterých se to týká. 

Usnesení č. R/12/20  Rada bere na vědomí informace o příprav dotačního titulu pro řešení 

kůrovcové kalamity v lesích na území národního parku 

 

7) Návštěva ministra ŽP v Krkonoších 

J. Sobotka: ve dnech 17.-19. 5. 2021 se ministr ŽP zúčastní slavnostního otevření depozitáře KRNAP, 
při té příležitosti proběhne diskuse, ve které bude dán prostor pro projednání aktualizace jednacího 
řádu Rady KRNAP (z iniciativy Svazku obcí Východní Krkonoše), pozváni budou zástupci obcí 
Svazku.  

Usnesení č. R/13/20  Rada bere na vědomí informaci o připravované návštěvě ministra 

životního prostředí v Krkonoších 

 

8) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše 

E. Šulcová: 

Předali jsem kompletní materiál pro přezkum hospodaření Svazku za 2020.  

Navázali jsme spolupráci s Vanlife, portálem, který se zabývá cestováním v obytných autech a 
přestavbami dodávek. Vanlife nás oslovili prostřednictvím sociálních sítí a po vzájemné domluvě jsme 
na jejich web vytvořili článek, ve kterém jsme cílili na méně známá místa, s možností parkování a 
aktivního vyžití. Článek je vytvořen a dále komunikován na platformě, která tuto skupinu lidí zajímá.  

Dále jsme navázali spolupráci s Via Czechia, Stezka Českem a Koruna hor. Via Czechia a Stezka 
Českem se zabývají dálkovými pochody, Koruna hor pobízí k lepšímu poznání České republiky, a to 
díky dobývání jejích nejvyšších vrcholů.  

Finišujeme práci na Krkonošské sezoně, která bude i tentokrát pouze v českém jazyce a v nižším 
nákladu. 

Pracujeme na Pojizerském Pacifiku, nápady jsme projednali na setkání s Petrem Pěničkou. Plánujeme 
zrealizovat několik malých akcí ve spolupráci s firmou Rautis, jilemnickým Spolkem dam a dívek a 
Divadelním spolkem Krakonoš ve Vysoké nad Jizerou. Předpokládá se hrazení z dotačních zdrojů LK. 

Zpracováváme inspirativní programy pro aktivní návštěvníky a děti do 8 let, například pokud si 
návštěvník vytipuje lokalitu k rekreaci, poradíme mu, jak zde může aktivně trávit čas. Komunikovat 
budeme hlavně online formou a prostřednictvím našeho webu, ve spolupráci dotčených obcí.  

7. 4. 2021 proběhl online workshopu na téma jak by Královéhradecký kraj mohl pomoci po 
nastartování CR po covidu. Otevřela se otázka účasti měst v Centrále cestovního ruchu.  

V rámci správného nastavení aktivit CR pro cílovou skupinu se plánuje setkání s členy Rady FCR. 

 



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 

 

 

        @Krkonoše.eu                 @krkonoseeu                 @krkonose_eu 

Usnesení č. R/14/21  Rada bere na vědomí informace o dění ve Svazku měst a obcí 

Krkonoše 

 

9) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Mgr. Lucie Potůčková 
Karta hosta – bude představena M. Berdychové, radní pro cestovní ruch KHK a Radě svazku 
Krkonoše. Očekává se dopad na celou republiku, legislativu. Řeší spolupráci v rámci společné 
matriky. Podali žádosti o dotace na SMART technologie, na měřiče průjezdů silniční dopravy a 
zabývají se tématem cyklostezky, kde také žádají o dotaci.  
 

b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský 
Rada se zabývá tvorbou náplně činnosti Svazku, hovoří se o platformě sociálních služeb, přípravě 
strategických dokumentů za pomoci grantu na projekty lokální ekonomiky. Je vybraná firma pro 
zelenou analýzu členských obcí, principem projektu je hlavní svozová firma.  
 

c) Svazek obcí Jilemnicko – Bc. David Hlaváč 
Vyhodnotili grantový program sociálních služeb, který byl poznamenán situací covid, kdy některé 
služby se poskytovat nemohly. Závěr hodnocení je, že všem obcím to nějak pomohlo, byť je to stále 
na bázi solidárnosti. Začala kompostovací sezona. Společnost EKO-KOM a.s. připravuje výběrová 
řízení na auta, odpadní nádoby, zpracovatele odpadu („koncovka“). Odpadní areál Mříčná má 
všechna potřebná povolení k nakládání s odpady, podklady na přepis nemovitosti jsou už předané 
Katastrálnímu úřadu. Plán spuštění je limitován dodáním techniky, zpracováním kalkulací pro všechny 
obce a následně schválením v zastupitelstvech.  Předpoklad provozu únor 2022. Na konci července 
mistrovství světa v orientačním biatlonu. 27.7.-1.8.2021. 
 
 

d) Mikroregion Tanvaldsko – Ing. Jaroslav Čech 

Poplatek z ubytování v Harrachově nastavili na 30 Kč na osobu a den, z toho 4 Kč budou investované 
do kultury a sportu a 5 Kč do Harrachcard. Úlohu propagace cestovního ruchu v Harrachově přebírá 
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Harrachov spouští v letošním roce novou sérii sportovních 
závodů pod značkou Harrachov Active. Jedná se o závody pro širokou veřejnost, které se budou 
konat v průběhu celého roku – na lyžích, na kole a v běžeckých disciplínách. Ve dnech 19. – 22. srpna 
2021 zde proběhne mistrovství republiky v cyklistice. Také se zabývají tématem zpracování odpadu a 
moderních technologií. 

Usnesení č. R/15/21  Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích 

10) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
Diskuse probíhala na téma: Zrychlení dat a komunikace s firmou Cetin (internetový dodavatel), výběr 
peněz za běžecké lyžování, výběr poplatků za svatby, složitá problematika v oblasti sociálních služeb 
a odpadového hospodářství. 
 

 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 


