ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ
PODZVIČINSKA
Dne 14. 2. 2013, v 16:00 hod
MÚ Hořice, divadelní sál
Přítomni dle prezenční listiny.
Body jednání:
1. Zahájení
2. Orgány sdružení Podzvičinska
3. Hlasování o vstupu nového člena
4. Realizace projektů 2012
5. Závěrečná zpráva 2012 + plán činnosti 2013
6. Budoucnost sdružení Podzvičinsko
7. Hospodaření 2012
8. Rozpočet 2013
9. Krkonošské cyklobusy 2012 - 2013
10. Ostatní

1. Zahájení
Klára Davidová, manažerka sdružení, přivítala přítomné na valné hromadě Podzvičinska a poděkovala
MÚ Hořice za možnost uspořádat valnou hromadu v jejich sále. Po té zahájila jednání.
Pozn.: za město Dvůr Králové nad Labem byla přítomna paní Petra Zivrová, která na základě plné moci
zastupovala pana Dušana Kubicu.

2. Orgány sdružení Podzvičinska
Přítomní byli informováni o orgánech sdružení Podzvičinska, o současném složení správní rady v čele
s předsedkyní Martinou Berdychovou a o složení dozorčí rady. V souladu se Stanovami sdružení
Podzvičinska není nutné volit správní radu každý rok, volba tedy neproběhla. Předseda, členové
dozorčí a správní rady zůstávají stejní. Předsedkyně: Martina Berdychová, správní rada: Josef Bušák,
Martina Berdychová, Ivan Doležal, Dušan Kubica, Miroslav Nosek, Hana Štěrbová, Pavel Šubr, dozorčí
rada: Jaroslav Mikulka, Jaroslav Krkonoška, Petr Baudyš.
Výše členských příspěvků je stále neměnná, tz. 6,- Kč / osobu pro obec, město, městys a 2000,- Kč
pro podnikatelskou osobu za jeden rok.
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3. Hlasování o vstupu nového člena
Zájem o vstup do sdružení Podzvičinsko projevila firma Paclík s.r.o., která mimo jiné obnovuje areál
bývalé fary Dubenec čp. 1, za účelem provozování ubytovacího a stravovacího zařízení. Hlasování se
účastnilo 18 osob a proběhlo následovně:
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Firma Paclík s.r.o. byla přijata do sdružení Podzvičinsko prostou většinou.

4. Realizace projektů 2012


Propagace Podkrkonoší 2011 – 2013
Díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP)
v období od ledna 2011 realizovalo sdružení Podzvičinsko řadu aktivit v rámci tohoto projektu:
grafický manuál, webové stránky www.podkrkonosi.eu a mapový portál, mobilní expozice,
promoakce Otvírání a Zavírání turistické sezony na Zvičině, tiskoviny: NS K. J. Erbena, Ovocná
stezka, 6 lokalit, Podkrkonošský maraton. Celkové náklady projektu jsou 3 007 120,- Kč, dotace
činí 2 803 971,- Kč (92,5 %), Podzvičinsko se podílí částkou 225 534,- Kč, nezpůsobilé výdaje
jsou ve výši 62 700,- Kč.
Z ROP budou do konce dotačního období (červen 2013) realizovány následující aktivity:
venkovní mapy, tikoviny: Image materiál Podkrkonoší, Ovocná stezka, Podkrkonoším bez
bariér, Pro rodiny s dětmi, Cesta kamene, Po stopách dávných časů, Katalog regionálních
výrobků, 4. 5. Otvírání turistické sezóny na Zvičině.
Akce Otvírání turistické sezony by měla probíhat společně s dalšími akcemi v Podkrkonoší
pod názvem Vítání jara. Jedná se o Májové víno na Kuksu (Siduri o. s.), Vítání jara v hotelu Pod
Zvičinou (hotel Pod Zvičinou), Zážitky na dosah (Osnado spol. s r.o.). Jsou přizvána i města
jako Dvůr Králové n. L. nebo Hořice. Vzhledem k náhlé změně termínu konání akce Běhu na
Zvičinu, proběhnou Otvírání sezony a Běh na Zvičinu bohužel odděleně.



Krkonošské cyklobusy 2012
V roce 2012 se sdružení Podzvičinsko podílelo na provozu cyklobusů částkou 18 491,- Kč,
přispěly obce Kuks, Bílá Třemešná, Mostek a Miletín. Dále přislíbila účast ZOO Dvůr Králové
a.s. a žádost o přispění byla zaslána i na město Hořice a Dvůr Králové n/L.



Studie „Po stopách pískovce Podkrkonoším“
Z rozpočtu KHK byla získána účelová neinvestiční dotace na vytvoření studie „Po stopách
pískovce Podkrkonoším“, která je zveřejněna na stránkách Podkrkonoší. Celkové náklady
projektu činily 158 00,- Kč.



Projekt vzdělávání
Ve spolupráci s MAS Podchlumí o. s. byly pořádány 4 vzdělávací semináře lektorované
pedagogy z FIM UHK. Celkové náklady činily 23.510,- Kč.
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5. Závěrečná zpráva 2012 + plán činnosti 2013
Je zpracovávána závěrečná zpráva o činnosti sdružení Podzvičinsko, bude k dispozici
na www.podzvicinsko.cz a následně bude všem členům rozeslána e-mailem.
Plán činnosti 2013








1. Projekty – v rámci ROP pokračuje realizace projektu Propagace Podkrkonoší a ve spolupráci
se SMO Krkonoše projekt Cyklobusy 2013. DM Podzvičinsko spolu s podnikatelskými subjekty
připravuje balíček služeb pro turisty v Podkrkonoší. Dále se připravuje žádost o grant
pro naučnou stezku o. s. Větrák – Putování za větrnými mlýny, a také žádost o grant
pro Pokračování NS K. J. Erbena a promoakce Otvírání turistické sezony na Zvičině.
V současné době nevíme, zda proběhne Zavírání sezony na Zvičině a akce Slavnosti květů.
2. Marketing – DM Podzvičinsko vydává elektronicky Kalendář akcí, každoročně se účastní
veletrhů cestovního ruchu v Brně, Praze a Hradci Králové. Turistická oblast Podkrkonoší je
prezentována na webových stránkách www.podkrkonosi.eu, které jsou pravidelně
aktualizovány, pracuje se na jejich překladu do angličtiny a němčiny, mimo jiné zde naleznete
pozvánky na akce, které se v Podkrkonoší konají, a je vám zde k dispozici mapový portál. DM
Podzvičinsko dále pracuje na přípravě datového skladu pro KHK. Podzvičinsko zdarma inzeruje
v periodikách, jako jsou Krásy Česka, Krkonošská sezóna, Život na venkově a Jičínský deník.
DM vydává pololetně elektronický Podkrkonošský zpravodaj, který nahradil čtvrtletník
Podzvičinský drak.
3. Analytická činnost – DM monitoruje návštěvnost oblasti, informačních center i webu
Podkrkonoší www.podkrkonosi.eu. Dále pasportizuje odpočinková místa (foto lokalit, GPS
souřadnice).
4. Spolupráce – DM se snaží navázat spolupráci s podnikateli, v současné době pracujeme
na tvorbě balíčku služeb. Tradičně spolupracujeme s MAS Podchlumí, informačními centry,
Revitalizací Kuks o.p.s., ostatními DS (Hradecko, Kladské pomezí, Český ráj),
Královéhradeckým krajem, SMO Krkonoše, s agenturou CzechTourism a dalšími.

6. Budoucnost sdružení Podzvičinsko
Sdružení Podzvičinsko je nezisková organizace, jehož příjmy z poplatků členů pokryjí pouze
minimální náklady (hrubý provoz a úvěr). Platy manažerek byly doposud financovány z ROP –
Propagace Podkrkonoší, který ovšem v červnu 2013 končí. Proto se v současné době hledají cesty
jak udržet destinační management sdružení Podzvičinsko. Bohužel nelze v současné době počítat
ani s minimální podporou Královéhradeckého kraje a provoz není možný zastřešit ani žádným
dotačním programem (konec programovacího období).
Přímo na valné hromadě byl podán návrh ze strany zástupců obcí na zvýšení poplatků (dočasné,
nebude se týkat Dvora Králové n. L. a Hořic – s ohledem na výši poplatku, který hradí už nyní). Bylo
dohodnuto, že DM vytvoří návrh dalšího postupu, který bude dále diskutován na mimořádné valné
hromadě, která by se konala v květnu 2013.

7. Hospodaření 2012
Podrobnosti o hospodaření v roce 2012 naleznete v příloze.
Výdaje činily 654 503,- Kč, příjmy 658 858,- Kč. Rozdíl činí + 4 355,- Kč.
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8. Rozpočet 2013
Podrobnosti naleznete v příloze.
Pokud by mělo sdružení fungovat tak, jak fungovalo v roce 2012, předpokládají se výdaje ve výši
538 566,- Kč a příjmy ve výši 272 774,- Kč, což by na konci roku 2013 znamenalo deficit –
265 792,- Kč.
Z tohoto důvodu byl navržen tzv. krizový plán, který by omezil činnost sdružení na nezbytně
nutnou (např. placení úvěru), a počítá s propuštěním dvou manažerek. Pak by výdaje činily
202 366,- Kč a příjmy 272 774,- Kč, což by na konci roku 2013 znamenalo rozdíl + 70 408,- Kč.
Krizový plán a další možnosti fungování destinačního managementu budou probrány na květnové
mimořádné valné hromadě.

9. Krkonošské cyklobusy 2012 - 2013
V roce 2012 sdružení Podzvičinsko kofinancovalo provoz cyklobusů ve výši 18 491,- Kč, příspěvek
přislíbily obce Miletín (3 000,-), Kuks (1 000,-), Bílá Třemešná (3 000,-) a Mostek (2 000). Dále byla
podána žádost o příspěvek na město Hořice, Dvůr Králové n. L., ZOO Dvůr Králové a.s.
Provoz linky z Hradce Králové do Vrchlabí se v roce 2012 nezměnil, v červenci 2012 (čtvrtek a
sobota) bylo přepraveno 361 osob a 71 jízdních kol, v srpnu 2012 (čtvrtek a sobota) bylo
přepraveno 385 osob a 78 jízdních kol. Celkem se jednalo o 17 provozních dnů, během kterých
bylo najeto 5 304 km.
Pro provoz Krkonošských cyklobusů v roce 2013 byla dohodnuta změna v jízdním řádu: z Hradce
Králové do Vrchlabí, zpět přes Zvičinu do Kuksu, opět na Zvičinu a do Kuksu, z Kuksu odpoledne
do Vrchlabí a zpět do Hořic. Přepravu na našem území bude zajišťovat společnost Osnado.
Prodloužení trasy na Zvičinu na našem území nebude znamenat navýšení ceny, ta zůstane pro rok
2013 stejná nebo podobná. Také se navázala spolupráce s KHK ohledně kofinancování cyklobusů.
Zahajovací cyklojízda Podkrkonoším je plánována na čtvrtek 4. 7. 2013, trasa povede ze Dvora
Králové nad Labem na Kuks a po Labské stezce do Hradce Králové. Všichni členové sdružení jsou
tímto srdečně zváni. Bližší informace budou zaslány.

10.

Ostatní

V blízké době se DM bude účastnit následujících akcí:
19. 2. Seminář pro odborníky
26. 2. Veřejné plánovací setkání – MAS Podchlumí
15. – 16. 3. Veletrh Infotour Hradec Králové + workshop Revitalizace Kuks o.p.s.

DM Podzvičinsko
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