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Z Á P I S 
 

z jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše, 

ze dne 14. června 2022 v 9:00 hodin 

v prostorách zámku v Horní Branné  

 

 
 

Přítomni: 29 členů (z toho 3 na základě plné moci), 7 hostů 

 
 

1) Zahájení, přivítání zástupců členů Krkonoše-svazek měst a obcí a hostů 
J. Sobotka zahájil jednání, přivítal přítomné. 

V úvodu zazněla gratulace obci Poniklá – obec roku 2022 Libereckého kraje, obci Malá Úpa – vítěz 

celostátní soutěže o Křišťálovou popelnici v třídění odpadů, kategorie obec do 500 obyvatel. 

Usnesení č. VH/01/22  VH bere na vědomí přivítání zástupců členů a hostů a jejich informace. 

 
2) Informace o usnášeníschopnosti a schválení programu jednání Valné hromady 

J. Sobotka konstatoval usnášeníschopnost při účasti 29 hlasujících (z toho 3 plné moci). Program 

jednání beze změny. 

Usnesení č. VH/02/22 VH bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti – počet zástupců 

členů, počet hostů. 
Usnesení č. VH/03/22  VH schvaluje program jednání. 

 
3) Volba: 

a) návrhová komise  Stanislav Pelc, Petr Kadavý 

b) ověřovatelé zápisu  Luboš Zimmermann, David Hlaváč 

c) zapisovatel  Monika Janatová 

Usnesení č. VH/04/22  VH volí: Návrhová komise: Stanislav Pelc, Petr Kadavý 
      Ověřovatelé zápisu: Luboš Zimmermann, David Hlaváč 

      Zapisovatel: Monika Janatová 

 
4) Kontrola plnění usnesení Valné hromady konané dne 17. prosince 2021 

Uložený úkol, řešit příspěvky obcí do Fondu cestovního ruchu, byl splněn a je dalším bodem programu. 

Usnesení č. VH/05/22 VH bere na vědomí stav plnění usnesení Valné hromady konané dne 

17. prosince 2021. 
 

5) Aktuální informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische 

Nepřítomného Robina Böhnische zastoupil Jakub Kašpar. Hovořil o Zásadách péče (dosud jsou na 
MŽP), rekonstrukci kláštera ve Vrchlabí (stavební část je hotová, teď řeší dodavatele na vnitřní 

expozice). Je v plánu modernizace Jilemnického muzea. Běží velký projekt Analýza odtokových 

poměrů. 

Usnesení č. VH/06/22 VH bere na vědomí informace Jakuba Kašpara, Správa KRNAP. 
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6) Vystoupení hostů 

Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast cestovního ruchu.  
Spolupráci s oblastními destinačními společnostmi a MAS vidí jako zásadní. Nastavují chod CCR, řeší 

převzetí Revitalizace KUKS. 

Jiří Ulvr, člen rady Libereckého kraje, regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova, hovořil o 

opravě Benešovské silnice, o slučování nemocnic, o spolupráci se Svazkem v oblasti regionálního 

rozvoje. 

Jakub Šeps, vedoucí odboru cestovního ruchu Libereckého kraje, 

Zaměřil se na dotační politiku Libereckého kraje. Dotační titul na podporu doprovodné infrastruktury 
bude vyhlášen i v roce 2023, pravděpodobně se zaměřením na veřejné toalety, cykloinfrastrukturu 

(nabíječky a stojany na kolo, budování parkovišť či zázemí u nich). Plánuje se i podpora optimalizace a 
pasportizace turistického systému. Spolu s oblastními DMO startují debatu o zpoplatnění propagačních 

materiálů. 

Miroslav Vlasák, ředitel seskupení ESÚS NOVUM, připravují program česko-polské spolupráce 

INTEREG, mezi prioritní osy patří integrovaný záchranný systém, doprava, cestovní ruch. 

Usnesení č. VH/07/22 VH bere na vědomí informace hostů. (Martina Berdychová, Jiří Ulvr, 
Jakub Šeps, Miroslav Vlasák). 

 

7) Přehled hospodaření 
a) Závěrečný účet za rok 2021        

b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2021   

Usnesení č. VH/08/22  VH souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

c) Účetní závěrka k rozvahovému dni 31. 12. 2021 

Usnesení č. VH/09/22 VH schvaluje účetní závěrku Svazku Krkonoše k rozvahovému dni 31. 

12. 2021. 

 

d) Přehled hospodaření Svazku k 30. 4. 2022      

Usnesení č. VH/10/22  VH bere na vědomí přehled hospodaření Svazku k 30. 04. 2022. 
 

e) Rozpočtová změna č. 1 provedená rozpočtovým opatřením č. 1/2022   

Usnesení č. VH/11/22  VH bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2022. 
 

f) Rozpočtové opatření č. 2        

Navazuje na zapojení přijatých dotací a výdajů s tím souvisejících. 

Usnesení č. VH/12/22 VH schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým dochází k navýšení 

příjmů o částku 540.000 Kč a výdajů o částku 720.000 Kč v souvislosti 
se zapojením dotací od krajů, MMR.  

 

g) Přehled dotací a grantů v roce 2022        

Usnesení č. VH/13/22  VH bere na vědomí přehled dotací a grantů v roce 2022. 
 

h) Návrh na úpravu příspěvku obcí do FCR 2023      

E. Šulcová podrobně vysvětlila požadavek navýšení příspěvků obcí do FCR. Zdůvodnila výši příspěvků 
z pohledu atraktivity území a kapacity ubytovacích zařízení. Podle toho byly obce rozděleny do šesti 
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kategorií. Zohledněna byla i inflace. Dále jsou informace podrobně zpracovány v příloze č. 8, která je 

koncipovaná jako Důvodová zpráva. 

Usnesení č. VH/14/22 VH schvaluje návrh na úpravu příspěvků obcí do Fondu cestovního 

ruchu od roku 2023 dle přílohy. 
 

8) Zpráva Revizní komise č. 1/2022  

Zpráva Revizní komise konstatuje splnění podmínek dle stanov, především zveřejnění Závěrečného 

účtu.      

Usnesení č. VH/15/22  VH bere na vědomí zprávu revizní komise č. 1/2022. 
 

9) Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2022 v oblasti 
cestovního ruchu 

E. Šulcová: 

Zákon o cestovním ruchu: Zapojujeme se prostřednictvím STOČR, je třeba vyjasnit otázky financování 
destinačních managementů, kompetence krajských centrál a oblastních DMO, členství podnikatelů.  

Recertifikace oblastní destinační společnosti: Proběhne v červnu. 
Noví členové Fondu cestovního ruchu: Podařilo se navázat spolupráci s novými podnikatelskými 

partnery formou finančního i nefinančního plnění.  

 
a) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu – podrobněji v prezentaci, která je 

přílohou zápisu 
Krkonošská pivní stezka: Na stezce 30 km dlouhé lze spojit ochutnávku piva z pěti místních pivovarů 

s krásami Krkonoš. 
Krkonošské cyklobusy: Zajistili jsme kompletní marketingovou podporu, dle objednávky Centrály 

CRKHK a se zapojením příspěvku Města Trutnova a komunikačních kanálů DMO. Zahajovací jízda se 

konala 28. 5. 2022. 
Pohádkové Krkonoše: Jedná se o kompletní program pro aktivní rodiny s dětmi, hlavní partner Zdravá 

Láhev, projekt byl oceněn v soutěži Touristpropag. 
Pojizerský Pacifik: Dle Behavio výzkumu se jedná o jedinečný produkt pro Krkonoše. Pokračuje 

spolupráce se Spolkem železničních nadšenců Martinice, propojení funguje s historií - hrabě Harrach, 

technickými památkami, přírodou - Neznámé Krkonoše, řemesly – Rautis. Projekt „Léto s Pojizerským 
Pacifikem“ pokračuje i v letní sezóně 2022. 

Neznámé Krkonoše: Novinkou je podcast „Naše Krkonoše“, natočeno je 5 dílů na téma historie, 
tradice, život lidí, příroda, edukace.  

Po stopách Albrechta z Valdštejna: Společné téma Českého ráje, Lužických hor, Jizerských hor, 

Máchova kraje a Krkonoše. Připravujeme hru. 
 

b) Marketingová komunikace - ediční činnost, online, spoty, veletrhy, press tripy 
Ediční činnost: Krkonošská sezóna - léto, Krkonošské cyklobusy, Pojizerský Pacifik. 

Inzerce: časopis Turista, skautské časopisy, TravelLife, Svět Outdooru, Moje Země. (zaměření na pěší 
turistiku a Pohádkové Krkonoše) 

Online: Web - v soutěži Zlatý erb jsme získali 3. místo za nejlepší turistický web, vzrostla průměrná 

doba na webu. Aktivně pracujeme na sociálních sítích s landing page (celokrkonošská nabídka dle 
hlavních témat). 

FB: Prezentujeme celokrkonošské nabídky, představujeme obce, podporujeme partnery, umísťujeme 
přehledy víkendových akcí, výlety, aktuality. 

Instagram: Pokračuje spolupráce s @kopernikk – edukace, tipy na výlety. Máme nejlepší profil 

z oblastí (i krajů). 
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SmartGude: Aplikace bez hranic - jedná se o průvodce, překlady. DMO Krkonoše zastřeší za destinaci, 

v LK je vyjednaná finanční podpora. O náklady se tedy podělí DMO Krkonoše, LK, a další subjekty, 
které projeví zájem. 

Veletrhy: Zúčastnili jsme se MTT Wroclaw, Piknik nad Odrou Štětín, For Bikes, Den rodiny Trutnov, 
Hradec Králové. A plánujeme Canaletto Drážďany, Dožínky KHK, Jičín Město pohádky, akce na 

Pojizerském Pacifiku. 

Press stripy: Realizovaly se na téma karavany, lyže a doprovodné aktivity, turistika – jarní vodopády, 
turistika – spojení s ambasadorem. 

 
c) Monitoring destinace, DATA za území a z území 

Projekt v rámci Národního programu na podporu cestovního ruchu se zaměřením na Behavio výzkum 
zimní období, zlepšení práce s Google Analytics, persony dle hlavní nabídky destinace.  

Využívám data ČSÚ, sledujeme návštěvnost IC a turistických cílů, spolupracujeme se Správou KRNAP 

(sčítače, data mobilních operátorů). 
 

d) Informace agentura CzechTourism, Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, 
Liberecký kraj 

Czechtourism: Pro rok 2022 objednávka pro oblastní DMO na 60.000 Kč (vč. DPH). 

Královéhradecký kraj: V roce 2022 navýšení podpory oblastních DMO o 300.000 Kč, což přispěje ke 
stabilizaci a možnosti realizace dalších aktivit. 

Liberecký kraj: Podpora oblastních DMO v roce 2022 stejná jako v 2021, tj. 1.000.000 Kč. 

Usnesení č. VH/16/22 VH bere na vědomí informace o plnění záměrů obsažených v plánu 

činnosti Svazku na rok 2022 v oblasti cestovního ruchu 
 

10) Aktivity svazku – regionální rozvoj 

 

a) Řídící skupina ISRRK 
Letošní setkání proběhlo v květnu za účasti cyklokoordinátorů KHK. Plánované podzimní se bude opět 

zabývat aktualizací akčního plánu. Zápisy ze setkání jsou veřejné (https://svazek.krkonose.eu/ridici-
skupina-integrovane-strategie-rozvoje-regionu-krkonos). 

 

b) Doprava: Cyklostezky, Železniční trať 042 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, Plán 
mobility 

Cyklostezky: V rámci řídící skupiny bylo projednáno, vzít problematiku plošně, bez ohledu na hranice 

krajů. Je třeba oba kraje dostat ke společnému jednání. Síly spojí také SOHL, Krkonoše – svazek měst 
a obcí, Svazek obcí Východní Krkonoše. 

Železnice 042 Martinice – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou: Společnými jednáními se docílilo, že 
Správa železnic ustoupila od plánované likvidace nádražních budov, avšak nezadá studii na revitalizaci 

nádražních budov z důvodu škrtů ve státním rozpočtu. 

Plán mobility: Jedná se o společnou aktivitu se Správou KRNAP. Svazek získal od SFŽP dotaci ve výši 
999.600 Kč. Letos je v plánu sběr podkladu, metodika pro tvorbu plánů mobility bude zpracovaná 

v červnu 2023.  
 

c) Analýza odtokových poměrů 

M. Bělovský informoval o postupu v této aktivitě (jedná se o projekt Správy KRNAP, zástupci za 
Svazek jsou M. Bělovský, J. Sobotka, J. Vancl). Návrhy analýzy odtokových poměrů budou mít obce 

k dispozici k projednání. 

Usnesení č. VH/17/22 VH bere na vědomí informaci o aktivitách Svazku v oblasti 
regionálního rozvoje. 

https://svazek.krkonose.eu/ridici-skupina-integrovane-strategie-rozvoje-regionu-krkonos
https://svazek.krkonose.eu/ridici-skupina-integrovane-strategie-rozvoje-regionu-krkonos
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11) Diskuse, různé 
J. Sobotka informoval o novém Stavební zákonu, mj. účinnost by se měla posunout z roku 2023 na rok 

2024.  
Královéhradecký kraj podepsal s Českým olympijským výborem smlouvu na pořádání ZOH dětí a 

mládeže. 

K. Engliš: navrhuje větší účast obcí na Konferenci AHS. 
 

 
12) Závěr jednání 

Oběd, prohlídka Harrachovské hrobky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Jan Sobotka 

                předseda 
 Krkonoše – svazek měst a obcí 

 


