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Z Á P I S 
 

z jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše 
ze dne 17. prosince 2021 v 9:00 hodin 

v konferenčním sále KRTEK, Správa KRNAP, Vrchlabí 
 
 
Přítomni: 32 členů (z toho 6 na základě plné moci), 8 hostů. 

 
 
1)  Zahájení, přivítání zástupců členů Krkonoše-svazek měst a obcí a hostů 
Jednání vedl místopředseda svazku Luboš Zimmermann, přivítal přítomné. 
Usnesení č. VH/23/21  VH bere na vědomí přivítání zástupců členů a hostů a jejich informace 
 
2) Informace o usnášeníschopnosti a schválení programu jednání Valné hromady 
L. Zimmermann konstatoval usnášeníschopnost při účasti 32 hlasujících. K programu jednání nebyly 
připomínky. 
Usnesení č. VH/24/21 VH bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti – počet zástupců 

členů, počet hostů. 
Usnesení č. VH/25/21  VH schvaluje program jednání. 
 
3) Volba: 

a) návrhová komise  Jaroslav Mejsnar, Petr Kadavý 

b) ověřovatelé zápisu  Luboš Zimmermann, David Hlaváč 

c) zapisovatel  Monika Janatová 
Usnesení č. VH/26/21  VH volí: Návrhová komise: Jaroslav Mejsnar, Petr Kadavý 
      Ověřovatelé zápisu: Luboš Zimmermann, David Hlaváč 
      Zapisovatel: Monika Janatová 
 
4) Kontrola plnění usnesení Valné hromady konané dne 18. června 2021 
Nebyly žádné úkoly. 
Usnesení č. VH/27/21 VH bere na vědomí stav plnění usnesení Valné hromady konané dne 

18. června 2021. 
 

5) Aktuální informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische 
Letos byl pro KRNAP vcelku úspěšný rok. Byl otevřen depozitář pro 44.000 předmětů v Horním 
Vrchlabí, budování interiéru muzea bude trvat ještě rok a půl. Těžba dřeva je lepší, více se vytěžilo a 
příznivější je i prodejní cena. Proběhla odpadková kampaň (ve všech 4 národních parcích v republice) 
a byla úspěšná. Dokument Zásady péče se v druhé polovině května vrátí z Ministerstva ŽP, následně 
proběhne pracovní skupina (za účasti svazku) a po seznámení se změnami bude pokračovat zákonný 
proces.  
Správa KRNAP vydala mapy území KRNAP (interiérové), které jsou k dispozici pro infocentra, 
městské úřady a další subjekty (například rekreační zařízení). 
Usnesení č. VH/28/21 VH bere na vědomí informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina 

Böhnische. 
 
6) Vystoupení hostů 
L. Knot hodnotí, že na Ministerstvu průmyslu a obchodu berou vážně připomínky AHS. Zmínil 
opatření, která mají platit na sjezdovkách, jejich dodržování probíhá na kase, lze také namátkově 
v přepravních prostorách. 
Usnesení č. VH/29/21  VH bere na vědomí informace hostů. (Knot). 
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7) Volba člena rady svazku  

– Tomáš Chrtek, starosta, Obec Studenec 
Tomáš Chrtek je nástupcem Jiřího Ulvra, který vykonává funkci radního Libereckého kraje. 
Usnesení č. VH/30/21 VH schvaluje volbu člena Rady svazku: Tomáš Chrtek, starosta, Obec 

Studenec.  
      

8) Volba místopředsedy svazku 

– David Hlaváč, starosta, Město Jilemnice  
David Hlaváč je navržen na pozici místopředsedy svazku namísto Vladimíra Richtera. 
Usnesení č. VH/31/21 VH schvaluje volbu místopředsedy svazku: David Hlaváč, starosta, 

Město Jilemnice, který v této funkci nahradí Vladimíra Richtera.  
  
9) Změna stanov, členství Obec Klášterská Lhota      
Změna stanov souvisí s ukončením členství obce Klášterská Lhota a doplněním způsobu hlasování 
pro jednání Rady svazku a Valné hromady svazku formou Per rollam. 
Usnesení č. VH/32/21 VH schvaluje ukončení členství Obce Klášterská Lhota na vlastní 

žádost. 
Usnesení č. VH/33/21  VH schvaluje znění stanov dle přílohy. 
 
10) Přehled hospodaření 

a) Přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2021      
E: Šulcová: Okomentovala příjmy a výdaje a kladné saldo k uvedenému datu, které se předpokládá i 
koncem roku. 
Usnesení č. VH/34/21  VH bere na vědomí přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2021. 
 

b) Rozpočtová změna č. 2 a č. 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 2/2021 a č. 3/2021  
E. Šulcová: Rozpočtová opatření jako obvykle řeší změnu v návaznosti na přijaté dotace a další 
neplánované aktivity (například zajištění aktivit CCR KHK).  
Usnesení č. VH/35/21  VH bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2021 a č. 3/2021 
 

c) Přehled dotací a grantů v roce 2021       
E. Šulcová: aktuálně se jedná o dotace krajské: úprava běžeckých tratí, destinační management, 
regionální rozvoj, podpora svazku a další. 
Usnesení č. VH/36/21  VH bere na vědomí přehled dotací a grantů v roce 2021. 
 

d) Schválení členských příspěvků a příspěvků do FCR pro rok 2022   
Návrh příspěvku do FCR je stále stejný, dle přiložené tabulky, členské příspěvky jsou ve výši 10 Kč na 
trvale žijícího obyvatele. Pro rok 2023 se plánuje revize příspěvků do FCR u obcí i podnikatelů. 
Usnesení č. VH/37/21 VH schvaluje výši členských příspěvků a příspěvků do FCR pro rok 

2022 dle přílohy a ukládá ředitelce svazku předložit návrh úpravy výše 
členských příspěvků na rok 2023 na valné hromadě v červnu 2022. 

 
e) Návrh rozpočtu na období roku 2022       

E. Šulcová: Návrh rozpočtu byl sestaven jako provozní a je mírně schodkový. Nezahrnuje žádné velké 
projekty, pokud vyjdou, budou řešeny rozpočtovým opatřením. Pro rok 2022 není vypsán titul na 
propagaci cyklobusů (KHK), zároveň nebude účtovaná ztrátovost provozu cyklobusů.  
Usnesení č. VH/38/21 VH schvaluje rozpočet na období roku 2022, příjmy ve výši    

4.740.765 Kč, výdaje ve výši 4.761.436 Kč. 
 

f) Vyřazení majetku a odpis pohledávek  
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Návrh majetku na vyřazení v hodnotě 870.044,66 Kč, převod majetku v hodnotě 168.763 Kč, odpis 
pohledávek v hodnotě 35.969 Kč.      
Usnesení č. VH/39/21  VH schvaluje vyřazení majetku a odpis pohledávek dle přílohy. 

 
11) Zpráva Revizní komise č. 2/2021        

Kontrola byla zaměřena na úhradu členských příspěvků a příspěvků do FCR a splnění povinnosti 
zveřejnit návrh rozpočtu 2022. 
Usnesení č. VH/40/21  VH bere na vědomí zprávu revizní komise č. 2/2021. 

 
12) Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2021 v oblasti 

cestovního ruchu 
Úspěšně jsme splnili povinnost recertifikace oblastní destinační společnosti. 
 

a) Záměr projektu do NPPCR „Krkonoše – řízení destinace“ – schválení spolufinancování 
Záměr projednala Rada svazku a Rada Fondu cestovního ruchu na podzim 2021, dotace je 50%, 
celková výše způsobilých výdajů 614.500 Kč. Aktivity - behaviorální výzkum, správa Google, rozvoj 
produktu Pojizerský Pacifik a další. 
Usnesení č. VH/41/21 VH schvaluje závazek předpokládané výše spolufinancování dané 

části projektu „Krkonoše – řízení destinace“ připadající na aktivity 
Krkonoše – svazek měst a obcí v celkové výši 307.350,- Kč a jeho 
rozložením v letech 2022 - 2023, v případě, že daný projekt bude 
schválen. 

 
b) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu (podrobně v prezentaci) 

Krkonošské cyklobusy – realizace proběhla, vyúčtování se zpracovává. 
Krkonoše – lyžařský běžecký ráj – díky skvělým sněhovým podmínkám jsme finanční prostředky 
vyčerpali, úprava probíhala i v níže položených místech. 
Krkonošská pivní stezka –.vliv počasí a opatření – účastníků cca 406 (oproti 2020 se jednán o pokles) 
Pohádkové Krkonoše – prodej brožur, razítkovací hra (účastníci soutěže 1416 ústřižků, odměny od 
regionálních výrobnců). Razítkovací místa potvrzují zvýšení návštěvnosti a prodeje. 
Pojizerský Pacifik – propojení historie, technické památky, přírody, řemesla a turisticky zajímavých 
míst. V rámci oblastního regionálního rozvoje je snaha o záchranu železnických stanic. Doprovodných 
akcí se celkem zúčastnilo cca 350 osob. 
 

c) Marketingová komunikace – ediční činnost, online, spoty, veletrhy, press tripy (podrobně 
v prezentaci) 

Ediční činnost – Krkonošská sezóna, Krkonošské cyklobusy, Pohádkové Krkonoše, Pojizerský Pacifik. 
Inzerce – Hospodářské noviny (KPS), časopis Turista (Neznámé Krkonoše), Magazín Špindlerův Mlýn 
(Neznámé Krkonoše), Moje Země (Pojizerský Pacifik, zimní Krkonoše), obecní zpravodaje.  
Online – web (Seznam, Google – náplň vyhledávací, obsahová), oproti roku 2020 nárůst o 33%, dále 
FB, IG (i nadále plánujeme spolupráci se @kopernikk, v příštím roce se budeme zaměřovat na 
klientskou péčí). Newsletter dostal novou podobu, zatím vykazujeme přečtení 20% a dále se zvyšuje. 
Presstripy – svazek organizačně zajišťoval celou řadu press tripů dle požadavku objednatelů převážně 
LK a KHK). 
 

d) Statistické sledování dat, ČSÚ data za 3.q.2021 
Dle sčítačů na území KRNAP došlo za červenec - srpen 2021 v meziročním srovnání k mírnému 
poklesu návštěvnosti. Pokles návštěvnosti vykazují i v infocentrech, avšak přesto byly tržby vyšší.  
 

e) Mediální výstupy 
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Krkonoše navštívili Honest Guide (Janek Rubeš, Honza Mikulka). Finančně zajistil LK, DMO Krkonoše 
řešila lokace, aktivity na území. Zaměření tripu – TOP místa západních Krkonoš bez davů lidí. 
Výsledné video je zde: Kluci z Prahy na výletě v horách - YouTube. Celkem přes 200.000 shlédnutí. 

f) Spolupráce kraje, CzT 
CZECHTOURISM – pro 2022 objednávka pro oblastní DMO na 60.000,-Kč (včetně DPH) 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Tvorba Strategie rozvoje cestovního ruchu  - analytika hotová, pracuje 
se na návrhové části, součástí bude i nastavení systémového financování DMO. 
Dotační tituly – podpora LBT ponížená z 2,2 mil. na 1,370 mil.Kč,  cyklobusy budeme řešit přes 
Krajskou centrálu cestovního ruchu. Podpora oblastních DMO v roce 2022 stejná jako v roce 2021 – 
400 tis.Kč 
LIBERECKÝ KRAJ - Podpora oblastních DMO v roce 2022 stejná jako v toce 2021 – 1mil.Kč,  
Marketingový plán na 2022 projednán i s DMO. 
Usnesení č. VH/42/21 VH bere na vědomí informace o plnění záměrů obsažených v plánu 

činnosti Svazku na rok 2021 v oblasti cestovního ruchu. 
 
13) Aktivity svazku – regionální rozvoj  

a) Schválení Aktualizace Akčního plánu 2021-2022     
E. Šulcová: Pracovní skupinou byla doporučená a na radě svazku odsouhlasená aktualizace: vyjmutí 
projektu č. 3301 Podpora místního trhu a místních produktů prostřednictvím osvěty a propagace, 
důvodem jsou společné aktivity s projektem č. 4303 Realizace projektů na podporu cestovního ruchu 
v zájmovém území: Krkonošské tradice a řemesla. 
Usnesení č. VH/43/21  VH schvaluje Aktualizaci Akčního plánu 2022. 
 

b) Doprava 
1. Železnice trať 042 Martinice – Jilemnice 

E. Šulcová: Na začátku září proběhlo jednání se Správou železnic ohledně nádražních budov na trati 
Jilemnice – Jablonec nad Jizerou, jehož závěrem je, že se budovy bourat nebudou, SŽ zajistí, aby 
budovy dále nechátraly. Od ředitele SŽ vzešel příslib uhradit studii revitalizace budov.  

Usnesení č. VH/44/21 VH bere na vědomí postup realizace projektu „Železniční trať 042 

Martinice – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou. 
 

2. Řešení dopravy na území Krkonoš  
E. Šulcová: Plán mobility – obsahuje celou dopravní problematiku (veřejnou dopravu, doprava v klidu, 
doprava a parkování v KRNAP, cyklodoprava, atd.) Je možné, že v budoucnu budou dotace tímto 
dokumentem podmíněny. Proto bychom zkusili podat žádost o dotaci do aktuální výzvy SFŽP na tento 
Plán. V roce 2022 žádost, realizace 2023. 

Usnesení č. VH/45/21 VH schvaluje podání žádosti na zpracování Plánu mobility do aktuální 

výzvy SFŽP – Program na podporu obcí na území NP. 
 

c) Cyklodoprava 
L. Zimmermann: Je třeba dostat oba kraje k jednacímu stolu a zároveň pomoci malým obcím 
s výstavbou, iniciativa musí vyjít „zespodu“ a poté diskutovat s kraji. Největší téma je napojení 
Vrchlabí - Jilemnice; dostavba Labské stezky. 
Situace na krajích: KHK dva koordinátoři – revize krajské strategie, LK – nově dohoda s Klubem 
českých turistů ohledně značení cyklotras v území, inicializace přípravy k podání žádosti o dotaci. 

Usnesení č. VH/46/21 VH bere na vědomí informaci o záměru aktivit v oblasti cyklodopravy. 
 

d) Analýza odtokových poměrů 
M. Bělovský: Cílem studie je zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 
území, zabývá se analýzou stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků na 
území KRNAP a jeho ochranného pásma. Dokončení 1.Q 2022. Zástupci svazku při pracovních 
jednáních jsou M. Bělovský, J. Sobotka, J. Vancl. Důležité je, aby se do studie dostala všechna 

https://www.youtube.com/watch?v=hG_LtOFhh1M
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pravidla, která obce chtějí a potřebují. Priority pro obce jsou: množství (přítok vody) při určité srážce, 
stav toků (za situace ponechání dřeva apod.), stav koryt (tj. průtočnost) a energetické využití, 
protipovodňová opatření, zasněžováni. 

Usnesení č. VH/47/21 VH bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu Analýza 

odtokových poměrů. 
 
14) Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. 
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) byly převedeny 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. Návrhy 
darovacích smluv přišly dva dny před konáním této VH, tzn. Schválení smluv proběhne formou Per 
rollam. 

Usnesení č. VH/48/21 VH souhlasí s ukončením činnosti Centrály cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje z.s. a pověřuje ředitelku svazku hlasováním 
na členské schůzi o zrušení Centrály cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje, z.s. za Krkonoše – svazek měst a obcí, 
který je členem komory destinačních společností. 

Usnesení č. VH/49/21 VH ukládá ředitelce oblastní DMO Evě Šulcové předložit VH ke 
schválení darovací smlouvy mezi Centrálou cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje, z.s. a nově založenou p.o. 

 
15) Plán aktivit na rok 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. VH/50/21  VH schvaluje Plán aktivit na rok 2022. 
 

16) Závěr jednání 
 

- Prezentace Libor Dušek 
Chystá časosběrný dokument časosběrný dokument o Zdeňku Jiřičkovi, 85 let, rodák z Vojtěšic. 
Rozpočet filmu 200 tis Kč, premiéra březen 2023. s ohledem na uchování odkazu, je žádoucí tento 
projekt podpořit2. Podrobnosti o projektu jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. 
 

- Prezentace ERV – Lenka Hubková 
ERV – ekologický rozvoj a výstavba 
Zabývají se projektovým managementem v oblasti vodohospodářské stavby, pozemní a dopravní 
stavby, životního prostředí a krajiny. Nabízejí poradenství, zpracováním dotací, technický dozor, 
koordinace BOZP, veřejné zakázky, koncesní řízení. 
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Lucie Potůčková: Představila své působení v poslanecké sněmovně.a zapojení ve výboru pro 
evropské záležitosti (evropské fondy a přeshraniční spolupráce), ve výboru ústavně-právním a ve 
výboru mandátovém a imunitním. 
 
Karel Engliš: Dotaz na dotaci k úpravě běžeckých tratí. Bude žádat Malá Úpa či Svazek obcí 
Východní Krkonoše, tak aby se nepřekrývaly kilometry. Odpověď E. Šulcové: Aby k tomu nedošlo 
bude zajištěno vzájemnou komunikací s R. Vichem a manažerem z druhé strany.  
 
Proběhlo losování soutěže Pohádkové Krkonoše – razítkovací hra a soutěže v Krkonošské sezóně. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Jan Sobotka 
               předseda 
Krkonoše – svazek měst a obcí 

 
 
 


