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P O Z V Á N K A 

 

na jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše, které se uskuteční 
 

v pátek 16. prosince 2022 v 9:00 hodin 
 

v konferenčním sále, Erlebachova bouda 

 
 
PROGRAM: 
 
1)  Zahájení, přivítání zástupců členů Krkonoše-svazek měst a obcí a hostů 
 
2) Informace o usnášeníschopnosti a schválení programu jednání Valné hromady 
 
3) Volba: 

a) návrhová komise 
b) ověřovatelé zápisu  
c) zapisovatel 

 
4) Kontrola plnění usnesení Valné hromady konané dne 14. června 2022 

 

5) Volba: 
a) předseda 

b) místopředsedové 

c) členové Rady svazku 
d) členové Revizní komise 

 
6) Aktuální informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische 
 
7) Vystoupení hostů 

 
8) Změna stanov, členství Obec Rudník 

 
9) Přehled hospodaření 

a) Přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2022     Příloha č. 1 
b) Rozpočtová změna č. 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 3/2022  Příloha č. 2 
c) Rozpočtová změna č. 4, provedená rozpočtovým opatřením č. 4  Příloha č. 3 
d) Přehled dotací a grantů v roce 2022      Příloha č. 4 
e) Schválení členských příspěvků pro rok 2023     Příloha č. 5 
f) Návrh rozpočtu na období roku 2023      Příloha č. 6 

 
10) Zpráva Revizní komise č. 2/2022       Příloha č. 7 

 
11) Aktivity svazku – regionální rozvoj  

a) Schválení Akčního plánu 2023-2024      Příloha č. 8 

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

mobility 
c) Analýza odtokových poměrů 
d) Zásady Péče 
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12) Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2022 v oblasti 
cestovního ruchu 

a) Záměr projektu do NPPCR „Krkonoše – rozvoj destinace“ – schválení spolufinancování 

b) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu 
c) Marketing - ediční činnost, online, spoty, veletrhy, press tripy 

d) Monitoring destinace – výzkum Behavio zimní období 
e) Informace agentura CzechTourism, Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, 

Liberecký kraj 
 
 
13) Plán aktivit na rok 2023        Příloha č. 9 

 
14) Losování cen Krkonošská sezóna, Pohádkové Krkonoše 

 
15) Závěr jednání 
 
 
 
 
Předpokládaný závěr jednání ve 12:30 hod. Poté Vás zveme na oběd. Po obědě bude 
následovat prohlídka nových prostor Resortu sv. Františka – Erlebachova a Josefova bouda. 
 

 
     
Parkování bude možné přímo u resortu, bude zvednutá závora do vnitřního parkování, pokud bude 
volná kapacita, lze parkovat zde, nebo venku.  
Variantně lze nechat auto na parkovišti P2 Hromovka (zdarma), odtud pokračovat linkovým 
autobusem směr Špindlerova Bouda, zastávka Malý Šišák. Autobus jede v 8:30, jízdní řád zde: 
SB_03_10_2022__16_12_2022_1200.jpg (1200×592) (sluzbyspindleruvmlyn.cz). 
 
 
 
Těšíme se na setkání. 
 
 
 
 
 

  Ing. Jan Sobotka 
               předseda 
Krkonoše – svazek měst a obcí 

 

https://www.sluzbyspindleruvmlyn.cz/data/SB_03_10_2022__16_12_2022_1200.jpg

