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Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí, 

v úterý dne 25. května 2021 v 9:00 hodin 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí Harrachov, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, 
Jilemnice, Vrchlabí, Žacléř, Strážné.  

Hosté: T. Eichler – místostarosta Města Trutnov, předseda SOVK. 

 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

J. Sobotka přivítal přítomné a zařadil aktuální téma: Analýza odtokových poměrů na území KRNAP. 
Jedná se o projekt Správy KRNAP a pro zástupce členských obcí Svazku materiál přehledně 
zpracoval Martin Bělovský. Priority pro obce jsou čtyři: 1) množství (přítok vody) při určité srážce, 2) 
stav toků (za situace ponechání dřeva apod.), 3) stav koryt (tj. průtočnost) a energetické využití, 4) 
protipovodňová opatření (návrh J. Sobotky zahrnout tento bod do dokumentu). Projekt se stále vyvíjí a 
koresponduje se Zásadami péče. 

 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 08. 04. 2021 

E. Šulcová byla pověřena úkolem předložit návrh úpravy (snížení) příspěvků FCR pro podnikatele. 
Úkol byl splněn – viz následující bod programu. 

 

3) Přehled hospodaření k 30. 04. 2021      

Hospodaření probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. V příjmové části není zatím naplňovaná 
položka 2111 Příjmy z poskytování služeb, týká se převážně příspěvků od podnikatelů do FCR, jejichž 
navrhovaná úprava je třeba schválit Valnou hromadou, poté je možné vystavit faktury. 

Usnesení č. R/16/21  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 30. 04. 2021 

 

4) Schválení přijetí dotací 

Královéhradecký kraj 

- Dotace v oblasti podpory svazku ve výši 100.000,-Kč 

Usnesení č. R/17/21  Rada schvaluje přijetí dotací od Královéhradeckého kraje ve výši 

100.000 Kč na aktivity v oblasti podpory svazku 

 

5) Rozpočtová změna číslo 1 provedená rozpočtovým opatřením č. 1/2021   

Rozpočtové opatření zahrnuje hlavně příjem schválených krajských dotací, SFŽP rok 2020, příjem 
CCR KHK a související výdaje.  

Příjmy po změně: 6.111.563 Kč, Výdaje po změně 5.560.852 Kč, Saldo 550.711 Kč. 
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Usnesení č. R/18/21  Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým dochází k navýšení 

příjmů o částku 717.980,-Kč a výdajů o částku 308.900,-Kč 
v souvislosti se zapojením dotací od Královéhradeckého kraje a plateb 

za rok 2020 

 

6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu cyklobusové dopravy 
v turistickém regionu Krkonoše v roce 2021      

Usnesení č. R/19/21  Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění provozu 

cyklobusové dopravy v turistickém regionu Krkonoše v roce 2021 

 

7) Návrh na změnu příspěvků podnikatelů do Fondu cestovního ruchu   

E. Šulcová: Svazek má přes 40 partnerů FCR s příjmem 527 tis Kč. Z důvodu vládních omezení covid 
navrhujeme slevu příspěvků, a to v návaznosti na typ podnikání: ubytovatelé – sleva max. 50%, 
skiareály – sleva max 70%, ostatní dle individuální dohody. 

V letošním roce registrujeme také nové partnery: Penzion Koniklec (Jestřabí v Krkonoších), Pivovar 
Rudník, firma Zdravá lahev. 

Usnesení č. R/20/21  Rada souhlasí s návrhem úpravy výše příspěvků podnikatelů do Fondu 

cestovního ruchu dle přílohy, ubytovatelé snížení o max. 50%, 
skiareály snížení max. od 70%, ostatní dle individuální dohody. Rada 

doporučuje ke schválení VH. 

 

8) Program Valná hromada svazku 18. 6. 2021 – schválení     

Usnesení č. R/21/21  Rada schvaluje návrh programu Valné hromady 

 

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše 

E. Šulcová:  

CCR KHK: současný ředitel nastupuje rodičovskou dovolenou, je třeba zvolit zástup. Řeší se právní 
forma CCR, tvoří se Strategie rozvoje CR. 

Zaslala připomínky k dotačním titulům Královéhradeckého kraje (přes výbor RR KHK), rovněž tak 
podnět na dotační titul řemeslná a zážitková turistika a dotační titul na podporu infratruktury. 

Navázali jsme spolupráci s Vanlife, Via Czechia, Stezka Českem. 

Spolupracujeme s Libereckým krajem na propagaci míst v Krkonoších dle závěrů Behavio výzkumu 
(vodopády, lanovky, bobovky). 

S Královéhradeckým krajem spolupracujeme na přípravě natáčení pořadu Loskuták na výletě, které 
proběhne v lokalitě Černá hora. 

Příspěvek 100.000 Kč od CCR KHK použijeme na on-line podporu podnikatelů, partnerů, inzerci 
v Hospodářských novinách a online inzerci na webu Turistika.cz.  

Usnesení č. R/22/21  Rada bere na vědomí informace o dění ve Svazku měst a obcí 

Krkonoše 
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10) Projekt Karta hosta – SOVK 

Jakub Rus prezentoval založení lokální DMO Kraj pod Sněžkou a s tím související projekt Karta hosta. 
Karta bude napojena na systém online ubytovací knihy, webshop a dalšími systémy (parkovací apod). 
Nosič karty bude externí (telefon), případně papírová forma QR kódu. Publikoval další zajímavé 
informace širokého využití, termín zkušebního a plného provozu, finanční zdroje na realizaci projektu, 
partnery. Podrobnosti v přiložené prezentaci. 

Usnesení č. R/23/21  Rada bere na vědomí informace o projektu Karty hosta Svazku obcí 

Východní Krkonoše 

 

 

11) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
 

 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 

 


