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Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí,  

čtvrtek dne 20. října 2022 v 9:30 hodin 

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

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

Aktuální téma nebylo zařazeno.  

 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 24. 05. 2022 

Úkoly nebyly uloženy. 

 

3) Zhodnocení komunálních voleb 

Přítomní zhodnotili výsledky voleb ve svých obcích. 

 

4) Přehled hospodaření k 30. 09. 2022  

Rozpočet se vyvíjí dle plánu. V příjmové části jsou očekávány především krajské dotace a SFŽP, 
čerpání výdajů také navazuje.  

Usnesení č. R/22/22  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 30. 09. 2022. 

 

5) Rozpočtová změna číslo 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 3/2022   

Příjmy se navyšují o 354.570 Kč (LK – pasportizace, CzechTourism, FCR, KHK běžky – individuální 
dotace. Na základě žádosti Svazku, schválil LK o 100.000 Kč více, tzn. celkem 600.000 Kč (už na 
sezonu 2022/2023). 

Výdaje se navyšují o 121.000 Kč v souvislosti s pasportizací. 

Usnesení č. R/23/22 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým dochází k navýšení 

příjmů o částku 354.570,-Kč a výdajů o částku 121.000,-Kč 
v souvislosti se zapojením dotací na úpravu KLBR, služeb pro 

Liberecký kraj a CzechTourism. 

 

6) Dotační tituly 2023 – dotační tituly krajů (zaměření cestovní ruch) 

Liberecký kraj: Podpora turistických regionů (destinační management) - předpokládá se navýšení 
částky na 2.000.000 Kč, kraj bude upřesňovat podmínky plnění. Pro DMO Krkonoše se předpokládá 
podmínka podpořit značku UNESCO, jejímž držitelem je Rautis v Poniklé).  

Řemeslná a zážitková turistika (DMO Krkonoše nebude oprávněným žadatelem, žádost mohou např. 
obce, IC? Spolky, podnikatelé). 
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Infrastuktura - karavanová stání (stellplatzy) - Alokace 2 500 000 Kč. Výzva vypsána v průběhu 
prosince. Žádosti do 5/23 (poslední výzva) 

Infrastruktura – Doprovodná cykloinfrastruktura - nabíječky elektrokol, krytá stání, stojany, certifikace 
Cyklisté vítáni… Vypsání dotace na jaře 23, alokace 2 miliony 

 

Královéhradecký kraj: Podpora vybudování karavanových stání – 100.000 až 400.000, dotace max. 
50%. 

Podpora vybudování technického zázemí pro kola a elektrokola – 50.000 až 200.000, dotace max. 
50% 

Oprávnění žadatelé: obce, TIC, právnické i fyzické osoby 

Dotační titul na informační centra kraj vyhlašovat nebude. Předpokládá se změna v oblasti 
poskytování dotací a úpravu běžeckých tratí (preference jednoho subjektu za celou turistickou oblast). 

 

Předpokládá se i vyhlášení MMR – NPPCR a SFŽP. 

J. Sobotka: zmínil jednání pana Valenty s paní Kudrnáčovou: téma cyklostezky. Koordinátorkou pro 
naše cyklostezky paní Kněžourová. Důležitá je spolupráci cyklokoordinátora v území a 
cyklokoordinátorů na krajích. 

Usnesení č. R/24/22 Rada bere na vědomí informaci o dotačních titulech 

Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje. 

 

7) Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje – předložena zpráva o činnosti 

 Centrály od ledna 2022 do září 2022.          

Usnesení č. R/25/22 Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Královéhradecké centrály 

cestovního ruchu KHK za období leden – září 2022. 

 

8) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše – oblastní DMO 

Je dokončen audit symbolů Behavio výzkumů na zimní období. Závěrem je, že mnoho respondentů 
vnímá lyžování v Krkonoších jako srdcovou záležitost. Velkou výhodou Krkonoš je dobré zázemí a 
doplňkové služby. Výzkum dobře poslouží i podnikatelům, naleznou zde návody, co respondenty 
zajímá a na co mají soustředit svoje síly.  Vyýzkum bude zveřejněn na stránkách 
www.svazek.krkonose.eu  

Podepsané smlouvy do Fondu cestovního ruchu  zatím nedodal Jablonec nad Jizerou, Rokytnice nad 
Jizerou, Hostinné a Horní Maršov. 

Usnesení č. R/26/22 Rada bere na vědomí informace o dění ve Svazku měst a obcí 

Krkonoše. 

 

9) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Aleš Vaníček 
Zkušební provoz karty hosta. 1. listopadu 2022 by měl být spuštěn „ostrý provoz“. Ve sdružení Krajina 
pod Sněžkou se řeší organizační záležitosti. 
 

http://www.svazek.krkonose.eu/
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b) Svazek obcí Horní Labe – Martin Bělovský 
Odtokové poměry – analýza je hotová, pracuje se na návrhové části, připomínkování mezi KRNAP a 
zpracovatelem do konce října. Do konce listopadu obdrží k připomínkování starostové. P. Bělovský 
pokládá z důležité, aby připomínky byly řešeny jako soubor (soustředěny „na jednom místě“), aby se 
mohlo ověřovat, jak jsou připomínky řešeny. 
 

c) Svazek obcí Jilemnicko – David Hlaváč 
Odpadové hospodářství – svozy probíhají již půl roku. Signály z ostatních svazků či obcí jsou pozitivní. 
V souvislostí se svozem odpadů se řeší i kompostování. Je však potřeba zainvestovat do areálů i 
techniky. 
Propojení cyklostezek (Jilemnice, Horní Branná, neboli Jizera – Labe). Probíhají práce na Greenway 
Jizera a to ve dvou etapách: Dolní Sytová – Peřimov a Paseky nad Jizerou – Rokytnice nad Jizerou – 
Jablonec nad Jizerou. 
I v Jilemnici se zapojuje Nadační fond Škoda Auto. 
Podařil se navázat vztah s Devrem. 
 

d) Mikroregion Tanvaldsko – Jaroslav Čech 

 

Usnesení č. R/27/22  Rada bere na vědomí informace o dění svazcích na území Krkonoš. 

 

10) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 25. listopadu 2022 v 9,30 hod.  
 

b) Ostatní 
 

Termín Valné hromady byl stanoven na 16. prosince 2022.  
J. Sobotka informoval o online schůzce se SFŽP na téma dotace pro obce na další období. Jakmile 
budou známé podklady pro výzvu, zašle E. Šulcová členským obcím. 
E. Šulcová podala základní informace z jednání o zákonu CR. Svazek bude požadovat návrh zákona 
k připomínkování, do kterého zapojí své členské obce.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 


