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Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 

v pátek 26. listopadu 2021 v 9:00 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí Dolní Dvůr, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou (plná 
moc), Jilemnice (plná moc), Studenec, Vrchlabí, Žacléř. 
Hosté: Tomáš Grégr, předseda revizní komise 
 
PROGRAM: 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

Nezařazeno. 

 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 7. října 2021 

Nebyly uloženy. 

 

3) Přehled hospodaření k 31. 10. 2021       

E: Šulcová: Příjmy a výdaje se plní v souladu s rozpočtem. Příjmová část je třeba navýšit oproti plánu 
z důvodu vyššího výběru příspěvků do FCR a dalších, hlavně podzimních aktivit, které byly 
realizovány především pro cizí subjekty (LK, CCR KHK, CzechTourism) viz rozpočtové opatření č. 3. 

Usnesení č. R/30/21 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 23. 10. 2021 

 

4) Rozpočtová změna číslo 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 3/2021   

E. Šulcová: Rozpočtové opatření zohledňuje převážně navýšení příjmové části, v položce 2111 – 
podařilo se nad plán naplnit FCR a zrealizovat objednané služby (LK, CCR KHK, CzechTourism, 
Dotek). 

Příjmy se navyšují o 365.055 Kč, výdaje o 0 Kč. Celkové příjmy po RO: 6.392.551 Kč, výdaje zůstávají 
beze změny: 5.849.952 Kč. 

Usnesení č. R/31/21 Rada schvaluje rozpočtovou změnu číslo 3 provedenou RO č. 3/2021 

 

5) ISRRK (Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše) 

Akční plán 2021-2022 – schválení Aktualizace AP 2022     

J. Sobotka: informoval o závěrech z jednání na ŘSD ohledně dálnice D11 a D35 o termínech a 
úskalích realizace (vydaná území rozhodnutí apod…). Dále informoval, že blížící se Rada KRNAP 
proběhne on-line. 

E. Šulcová: Akční plán je dle podmínek obou krajů nutné jednou za dva roky schvalovat, jednou ročně 
aktualizovat, což je právě teď. V aktualizaci navrhujeme vyjmout projekt č. 3301 Podpora místního trhu 
a místních produktů prostřednictvím osvěty a propagace. Důvodem vyřazení jsou společné aktivity 
s projektem č. 4303 Realizace projektů na podporu cestovního ruchu v zájmovém území: Krkonošské 
tradice a řemesla. 

Usnesení č. R/32/21 Rada souhlasí s návrhem Akčního plánu ISRRK 2021-2022 
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6) Valná hromada 

a) Schválení programu Valné hromady     

E. Šulcová: Program VH je vcelku standardní, mimo běžné body bude VH schvalovat nového člena 
Rady. T. Chrtka – starostu Studence, který je nástupcem J. Ulvra. Z důvodu ukončeného členství obce 
Klášterská Lhota, je též třeba upravit a schválit stanovy. Do stanov je potřeba zapracovat možnost 
schvalovat „Per rollam“. 

Usnesení č. R/33/21 Rada schvaluje program Valné hromady 

 

b) Projednání Návrhu rozpočtu na 2022     
E. Šulcová: Rozpočet je provozní, v současné chvíli nezahrnuje „velké projekty“, pouze krajské 
dotace. Výše příjmů 4.740.765 Kč, výdajů 4.761.436 Kč, rozdíl, záporné saldo – ztráta: 20.671 Kč. 
 

Usnesení č. R/34/21 Rada souhlasí s Návrhem rozpočtu na 2022 

 

7) Plán činnosti na 2022         

E. Šulcová: Činnost svazku je dělena na dvě hlavní oblasti: Regionální rozvoj a cestovní ruch. Tyto 
jsou dále rozpracované na další témata.  

V oblasti regionálního rozvoje se jedná o postupnou realizaci prioritní projektů dle akčního plánu, 
cyklodopravu, dopravu, spolupráci se Správou KRNAP a projekty zaměřené na rozvoj cestovního 
ruchu.  

Oblast cestovního ruchu se zaměřuje na celokrkonošské projekty, statistické sledování vývoje 
návštěvnosti destinace, koordinaci činnosti informačních center regionu Krkonoše, koordinační aktivity 
svazku. 

Usnesení č. R/35/21 Rada souhlasí s návrhem Plánu činností nárok 2022 

 

8) Cyklodoprava, cyklostezky – koordinace kraje 

J. Sobotka: V plánu je návštěva Libereckého kraje na téma výhled cyklostezek a cyklodopravy v tomto 
kraji. Následovat by měla pracovní schůzku se zástupci obou krajů a poté by se měly začít řešit otázky 
a organizovat aktivity na téma CYKLO.  Je třeba, aby si kraje uvědomily, že je nezbytná podpora 
malým obcím, které ze svých rozpočtů nemohou realizovat investice do cyklostezek a případných 
mostních objektů na cyklostezkách. A. Vaníček se nabídl, že shromáždí dostupné materiály z území 
obou krajů, aby bylo jasné, v jaké fázi je tato problematika. 

J. Sobotka: Plán mobility – obsahuje celou dopravní problematiku (veřejnou dopravu, doprava u 
v klidu, doprava a parkování v KRNAP, cyklodoprava, atd.) Je možné, že v budoucnu budou dotace 
tímto dokumentem podmíněny. Proto bychom zkusili požádat na SFŽP o 1 mil Kč na projekt na tento 
Plán. V roce 2022 žádost, realizace 2023. Téma budeme diskutovat na jednání Valné hromady v 
prosinci. 

Usnesení č. R/36/21 Rada považuje cyklodopravu a budování tras za prioritní úkol do 
nejbližšího období s tím, že prvním krokem bude společné projednání 
záměrů z území s cyklokoordinátory obou krajů. 

Usnesení č. R/37/21 Rada považuje zpracování Plánu mobility za jeden z prioritních úkolů 
do nejbližšího období, ukládá ředitelce předložit bod „Plán mobility“ 
k projednání na Valnou hromadu v prosinci 2021. 
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9) Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje – zánik spolku, vznik nové p.o. 

Krajský úřad schválil na svém zastupitelstvu založení nové příspěvkové organizace Krajská centrála 
cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, p.o. Současná Centrála cestovního ruchu z.s. má ukončit 
činnost během roku 2022. Všichni současní členové musí odsouhlasit ukončení činnosti zapsaného 
spolku během prosince a ledna 2022. V rámci ukončení činnosti z.s. je také potřeba vyřešit převod 
movitého a nemovitého majetku. Movitý majetek bude řešen formou daru. Kraj navrhuje, aby i finanční 
prostředky ve výši cca 10 mil. Kč (zůstatek v rozpočtu zapsaného spolku) byl převeden na novou p.o. 
formou daru. K diskuzi je téma, zda tyto prostředky „účelově vázat“ např. na realizaci projektů za 
účelem rozvoje cestovního ruchu na území turistických oblastí Královéhradeckého kraje. Na 
následující valné hromadě by již měly být k dispozici i návrhy zmíněných darovacích smluv. 

Usnesení č. R/38/21 Rada souhlasí s ukončením činnosti Centrály cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje z.s. a ukládá ředitelce oblastní DMO Evě 
Šulcové předložit schválení ukončení činnosti Valné hromadě svazku 
na jejím nejbližším jednání  

 

10) Informace o dění v DMO Krkonoše – oblastní destinační společnosti pro TO Krkonoše 

E. Šulcová:  

Zúčastnila se Správní rady, Členské schůze, i Výboru CCR KHK. 

Zúčastnila se akce Křišťálové údolí, kde společně se zástupci LK probírali aktivity na rok 2022. 

KHK ruší dotační titul na cyklobusy, snižuje alokaci na úpravu běžeckých tratí (z 2,2 mil. Kč na 1,370 
mil. Kč) 

Projednáváme další spolupráci s Via Czechia, podobným způsobem jsme navázali spolupráci také s 
platformou Zažij skialpy. 

Jsme a zůstáváme členy MAS, rovněž máme zástupce (E. Šulcovou) v certifikační komisi pro 
Krkonošský originální produkt. 

Připravujeme podrobný plán aktivit na 2022, který vychází se schváleného plánu činnosti 2022.  

V letošním roce ještě spustíme kampaň v Německu. 

Krkonoše navštívili Honest Guide (Janek Rubeš, Honza Mikulka). Finančně zajistil LK, DMO Krkonoše 
řešila lokace, aktivity na území. Zaměření tripu – TOP míst západních Krkonoš bez davů lidí. Výsledné 
video je zde: Kluci z Prahy na výletě v horách - YouTube 

Probíhají změny na webu, které vyšly z Google Analytics, po diskuzi s konzultantem na marketing.  
Web je již v zimní variantě, mutace (DE, PL) budou zveřejněné v prvním týdnu v prosinci. 

Vyúčtováváme dotace, připravujeme VH. 

Usnesení č. R/39/21 Rada bere na vědomí informace o dění v destinační společnosti 

 

11) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Aleš Vaníček 
Pokračuje téma odpadové hospodářství, pracuje se na kartě hosta. 
 

b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský 
Začíná běžet zpracování pasportů. Na on-line schůzce byla představena návrhová část Strategie. 
Hlavním tématem do budoucna je cyklodoprava. 

https://www.youtube.com/watch?v=hG_LtOFhh1M
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c) Svazek obcí Jilemnicko – Luboš Zimmerman 

Od 1.4. 2022 zprovoznění firmy EKO. Podařil se odkup již používaných odpadních nádob od Marius 
Pedersen za rozumnou cenu. Teď se řeší přechodové období staré x nové pytle. Čeká se dodání 
dopravní techniky.  
 

d) Mikroregion Tanvaldsko –  Ing. Jaroslav Čech 
 

Usnesení č. R/40/21 Rada bere na vědomí informace o dění ve svazcích obcí 
 
 

12) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 

 


