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Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí, které se uskuteční 

v pátek 25. listopadu 2022 v 9:30 hodin 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

J. Sobotka přivítal přítomné.  Připomínky k programu žádné. 

 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 20. října 2022 

Úkoly z minulého jednání Rady svazku nebyly. 

 

3) Přehled hospodaření k 31. 10. 2022   

E. Šulcová uvedla současné čerpání a předpoklad do konce roku. Postupujeme v souladu se 
schváleným rozpočtem. Hlavní očekávanou platbou na příjmové straně je dotace SFŽP.   

Usnesení č. R/28/22 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 10. 2022. 

 

4) ISRRK (Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše) 

Akční plán na období 2023-2024 je navržen ve stejném znění jako po poslední aktualizaci. Řídící 
skupina ISRRK dne 4. 11. 2022 návrh AP 2023-2024 odsouhlasila. Po projednání Radou svazku bude 
AP předložen ke schválení valné hromadě svazku. 

J Sobotka připomenul že Zásady péče jsou z MŽP zpět na Správě KRNAP, ale dosud nebyly se 
svazkem (obcemi) projednány. Na setkání Řídící skupiny byla přítomna cyklokoordinátorka KHK paní 
Kubešová, dle její informace má kraj zmapovány potřeby a záměry v území, podpora 
cyklokoordinátorů v území (u nás na SOHL) ze strany kraje bude pokračovat i v období roku 2023. 
Královéhradecký kraj projednal dne 21.11. novou strategii cyklodopravy. 

Usnesení č. R/29/22 Rada souhlasí s návrhem Akčního plánu ISRRK 2023-2024. 

 

5) Valná hromada 

a) Schválení programu Valné hromady   

J. Sobotka zdůraznil že je valná hromada volební. V dalších bodech je program standardní. E. 
Šulcová doplnila informaci o konání (Erlebachovy boudy Špindlerův Mlýn) a pozvaných hostech. Účast 
potvrdil ředitel Správy KRNAP, KHK: náměstkyně hejtmana paní Martina Berdychová, člen rady kraje 
Adam Valenta, LK: náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Jakub 
Šeps, ESUS Novum Miroslav Vlasák.  

Obec Rudník podala v letošním roce žádost o ukončení členství ve svazku (dle stanov členství trvá do 
konce roku 2022). S obcí bude ještě jednáno. V případě neúspěchu je třeba upravit stanovy. 

Usnesení č. R/30/22 Rada schvaluje program Valné hromady. 
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b) Projednání Návrhu rozpočtu na 2023  

E. Šulcová popsala a odůvodnila jednotlivé položky rozpočtu. Nárůst ve mzdách 10%, další položky 
jsou většinou navýšeny o míru inflace. Výsledek hospodaření příznivě ovlivnila plánovaná výše dotace 
na úpravu běžeckých tratí z Královéhradeckého kraje (záměr na změnu podmínek dotačního titulu: 
jeden žadatel za celé území, zrušení horní hranice částky na jednoho žadatele). 

Příjmy ve výši 7.845.280 Kč, výdaje 7.585.616 Kč, kladný výsledek 259.664 Kč  

Usnesení č. R/31/22 Rada souhlasí s Návrhem rozpočtu na 2023. 

 

6) Plán činnosti na 2023         

E. Šulcová seznámila s plánem činnosti (příloha č. 5), který má dvě hlavní oblasti: Regionální rozvoj a 
cestovní ruch. Pro oblast regionálního rozvoje je rozhodující postupná realizace projektů v akčním 
plánu Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše, oblast dopravy a cyklodopravy, spolupráce se 
Správou KRNAP a cestovní ruch. Svazek plní roli oblastní destinační společnost pro turistickou oblast 
Krkonoše. Dokument je základem pro vypracování Marketingového plánu na 2023, který bude 
schvalovat Rada Fondu cestovního ruchu na svém jednání v lednu 2023. 

Usnesení č. R/32/22 Rada souhlasí s návrhem Plánu činností nárok 2023. 

 

7) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše – oblastní destinační společnosti pro 
TO Krkonoše 

E. Šulcová popsala práci svazku v oblasti managementu, marketingu, ostatní spolupráce. Svazek 
pravidelně s dvouměsíční frekvencí rozesílá report, všechny jsou zveřejněné zde: Zhodnocení aktivit | 
Krkonoše - Svazek měst a obcí (krkonose.eu). Reporty zasíláme na všechny obce, IC, podnikatele, 
sdružení cestovního ruchu, svazky obcí, MAS, kraje. 
Důležitou aktivitou bylo zpracování kvantitativního výzkumu Krkonoše – zimní destinace od 
společnosti Behavio.  Výzkum je zveřejněný zde: Behavio_REPORT_Krkonoše_2022_07_AS 

(krkonose.eu). 

J. Sobotka podal informaci o projektu Správy KRNAP Analýza odtokových poměrů. V úterý 
29.11.2022 proběhne velké jednání – připomínkování dokumentu.  
Nabídl pomocnou ruku Harrachovu při řešení problému záchrana Harrachovských můstků. 

Usnesení č. R/33/22 Rada bere na vědomí informace o dění v destinační společnosti. 

 

8) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Aleš Vaníček 
Karta hosta je od 1.11. v provozu, v nadcházející zimní sezóně budou čerpat dotaci na běžky, v blízké 
době chystají pracovní setkání starostů a starostek členských obcí. 

b) Svazek obcí Horní Labe  

c) Svazek obcí Jilemnicko – Tomáš Chrtek 
Tématem bylo odpadové hospodářství a svozová firma, její náklady na provoz, systém vybírání 
poplatků (paušál, známky), zvýšení ceny za svoz odpadu a další záležitosti vyplývající z provozu. 

d) Mikroregion Tanvaldsko –  Tomáš Vašíček 
Mikroregion se stal vlastníkem objektu SEBA Tanvald za účelem vybudování linky na ekologickou 
likvidaci odpadů. Je třeba konkrétní projekt představit obcím. Dále zmínil polský projekt v Jakuszyce a 

https://svazek.krkonose.eu/zhodnoceni
https://svazek.krkonose.eu/zhodnoceni
https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/behavioreportkrkonose202207as.pdf
https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/behavioreportkrkonose202207as.pdf
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dopad pro Harrachov (přístupy, odpady). Připravují se na rok Harrachů. Obec Horní Branná v této 
souvislosti plánuje zkulturnění nevyhovujících částí hrobky. 

Usnesení č. R/34/22 Rada bere na vědomí informace o dění ve svazcích obcí. 
 

 

9) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 

 


