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ZÁPIS 

na jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 

v úterý dne 24. května 2022 v 9:00 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Eva Šulcová a Jan Sobotka přivítali hosty. 

 

 
PROGRAM: 
 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů 

Představení nové Krkonošské sezony a cyklobusů. 

Úprava lyžařských běžeckých tratí. Problematika ohledně žádostí, krácení na polovinu, možnosti 
cílené dotace. Koordinace ze strany svazku je velmi důležitá. Budeme se snažit o navýšení dotace.  

 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 29. 03. 2022 

Úkoly nebyly uloženy. 

 

3) Přehled hospodaření k 30. 04. 2022      Příloha č. 1 

Rozpočet se vyvíjí dle plánu. Všichni partneři kromě jednoho příspěvek do Fondu cestovního ruchu 

zaplatili.  

Usnesení č. R/12/22  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 30. 04. 2022 

 

4) Dotační tituly 2022 – informace o získaných dotacích 

DMO uspěla s žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu s projektem Krkonoše – 
řízení destinace. Dále pak se dvěma žádostmi do SFŽP – Podpora obcí na území NP s projektem 

Pohádkové Krkonoše a projektem Plán mobility regionu Krkonoše.  Úspěšnou se stala dotace v oblasti 

podpory úpravy běžeckých tratí, dotace na podporu propagace cyklobusů – Město Trutnov a dotace 

Libereckého kraje na podporu řemeslné a zážitkové turistiky (aktivity na Pojizerském Pacifiku).  

Dotační program KHK na podporu cyklobusů byl zrušen. Materiál na podporu provozu cyklobusů DMO 
zrealizovala na objednávku od Centrály CR KHK. Na další aktivity využijeme dotační titul z Trutnova.  

Usnesení č. R/13/22  Rada bere na vědomí informaci o získaných dotacích (kraje, města) 

 

5) Schválení přijetí dotací 

Královéhradecký kraj 

- Dotace v oblasti podpory svazku ve výši 80.000,-Kč 

- Dotace v oblasti podpory destinačního managementu ve výši 300.000,-Kč 

- Dotace v oblasti podpory úpravy běžeckých tratí ve výši 353.000,-Kč 
 

Liberecký kraj 
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- Dotace na podporu řemeslné a zážitkové turisticky ve výši 50.000,-Kč 
 

Město Trutnov 

- Dotace na podporu propagace cyklobusů ve výši 90.000,-Kč 

Usnesení č. R/14/22 Rada schvaluje přijetí dotací od Královéhradeckého kraje ve výši 
80.000 Kč na aktivity v oblasti podpory svazku, ve výši 300.000 Kč na 

podporu destinačního managementu, ve výši 353.000 Kč na podporu 

úpravy běžeckých tratí. 

Usnesení č. R/15/22 Rada schvaluje přijetí dotací od Libereckého kraje ve výši 50.000 Kč 

na aktivity v oblasti podpory zážitkové turistiky. 

Usnesení č. R/16/22 Rada schvaluje přijetí dotací od Města Trutnova ve výši 90.000 Kč na 

aktivity v oblasti podpory propagace cyklobusů. 

 

6) Příspěvky obcí do Fondu cestovního ruchu - projednání  

DMO pracuje na novém nastavení příspěvků. Eva Šulcová předložila tabulky se všemi obcemi a 
aktuálními částkami. Členské příspěvky včetně kategorií obcí jsou již 20 let stejné a měly by zohlednit 
minimálně výši inflace. Na základě atraktivity, rozvoje cestovního ruchu místě, byly některé obce 
v tabulce přeřazeny do jiné kategorie (například Janské Lázně – Stezka korunami stromů Krkonoše; 
Poniklá – Unesco Rautis, …).  

Jan Sobotka: Poplatky navýšené o inflaci jsou pro obce zvládnutelné, pro Svazek nejsou na druhou 
stranu spasitelné, jedná se o menší zdroj peněz.  

Eva Šulcová: Připravuje se změna poplatků i pro podnikatele, je dobré, aby viděli změnu v poplatcích i 
u obcí.  

DMO se daří získávat prostředky kofinancování určitých aktivit, viz. například Smartguide (zaštítí za 
Krkonoše, spolupodíl bude z Libereckého kraje a zapojených subjektů). 

Aleš Vaníček – určitě by s tímto rozhodnutím neotálel, čím déle budeme čekat, tím to bude 
„bolestivější“. Určitě je tedy pro návrh zvýšení.  

Luboš Zimmermann – stejný názor, jako má pan Vaníček. Je potřeba to otevřít, maximálně se to 
neodhlasuje a „pojede se dál“. Problém vidí pouze v tom, aby systém fungoval.  

Martin Bělovský – ano, pojďme do toho, čím dříve, tím lépe.  

Jan Sobotka: bere si za úkol komunikaci s Pecí pod Sněžkou a panem Alanem Tomáškem.  

Usnesení č. R/17/22 Rada bere na vědomí a ukládá ředitelce předložit návrh k projednání 

na valné hromadě dne 14. 6. 2022. 

 

7) Program Valné hromada svazku 14. 6. 2022 – schválení    Příloha č. 2 

Eva Šulcová pozvala všechny přítomné do Horní Branné. Jednání bude probíhat krásné prostoru 
oddací místnosti. Oběd je naplánován v Zámecké restauraci, bude se jednat o jednotné menu. 
Odpoledním programem bude prohlídka Harrachovské hrobky.  

Více v příloze.  

Usnesení č. R/18/22  Rada schvaluje program Valné hromady svazku, která se uskuteční 

dne 14. 6. 2022. 
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8) Cyklostezky – informace z jednání v Hostinném  

Schůzka v Hostinném byla velmi důležitá. Paní Kněžourová – cyklokoordinátorka, má za úkol udělat 
revizi páteřních „linek“ včetně zprávy pro kraj – co vytvořit do budoucna, na co se zaměřit. Paní 
Kněžourová svolává další schůzi na pátek 27. května 2022 (za DMO bude přítomen Radek Vich).  

Aleš Vaníček – musíme být iniciativní, iniciativa cyklokoordinátorů půjde naším směrem, pokud jej 
udáme.  

Usnesení č. R/19/22 Rada bere na vědomí informaci o jednání zástupců Krkonoše – svazek 

měst a obcí, Svazku obcí Horní Labe, Svaku obcí Východní Krkonoše 

v souvislosti s aktivitami cyklokoordinátora na Svazku obcí Horní Labe. 

 

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše – oblastní DMO (destinační společnost) 
pro TO Krkonoše        Příloha č. 3 

Viz. příloha.  

Aktuálně: 3.místo za turistikou cenu – web krkonose.eu  

Prosba ohledně šíření dotazníku pro rezidenty, například prostřednictvím zpravodajů. 

DMO se připravuje certifikaci organizací destinačního managementu.   

Usnesení č. R/20/22 Rada bere na vědomí informace o dění ve Svazku měst a obcí 

Krkonoše. 

 

10) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Aleš Vaníček – rozjíždí se Karta hosta. 
Zkušební provoz v malém formátu. Zatím opatrná odezva, plánuje se setkání 
s ubytovateli z důvodu osvěty. Hlavním motivem jsou v tuto chvíli slevy na 
atraktivity v regionu. Rezidenti se vcelku ptají na kartu občana. Výroba kelímků 
na společenské akce (s logem svazku Východní Krkonoše).  

b) Svazek obcí Horní Labe – Martin Bělovský. 5. května zasedání – téma 
cyklokoordinátora, info o dotacích „malého“ Svazku, debata ohledně bodu 
územního rozvoje.  

c) Svazek obcí Jilemnicko – Luboš Zimmermann. Odpady EKO Jilemnicko, pracuje 
se na dalších detailech, vše se vyvíjí dle představ. Za Horní Brannou – velmi 
dobrý krok, především z finančního hlediska (náklady klesly o více než 10%, 
s výrazně lepší službou pro občana). Pozitivní jsou i zprávy z jiných obcí. 
Připravuje se projekt na vybavení technického zázemí. Příprava akce 
Krakonošovy letní podvečery 14. – 16. července 2022 s pozvánkou.   

d) Mikroregion Tanvaldsko – Jaroslav Čech. Také by rádi začali s odpadovou 
politikou. Momentálně řeší zázemí, rádi by zažádali v některém z dotačních titulů. 
Propojování Rokytnice – Harrachov – jednání s KRNAP, varianta nové sjezdovky 
s vlekem pro Harrachov. Vráceny 3 zvony do kostela prostřednictvím církve. 
Harrachov – díky dotaci NPPCR nová rolba.  

Diskuze ohledně karty hosta, výměna názorů.  

Usnesení č. R/21/22  Rada bere na vědomí informace o dění svazcích na území Krkonoš. 
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11) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín bude domluven. 
b) Ostatní 

Jan Sobotka: informace ohledně rekonstrukce skokanských můstků 
v Harrachově. Bylo by dobré vytvořit projektový záměr, ze kterého by mohla 
vyústit majetkoprávní dohoda.  
Jaroslav Čech: nikdo se nezaobíral infrastrukturou a udržitelností. Komunikací 
pověřen pan Vašíček.  
Jan Sobotka: stavební zákon. Je pro zachování stavebních úřadů. Novelizovat 
tento zákon nejde. První krok – prodloužení účinnosti zřejmě projde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 


