ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ
PODZVIČINSKA
Dne 4. 12. 2014, v 17:00 hod.
Spolkový dům, Miletín
Přítomni dle prezenční listiny.
Body jednání:
1. Zahájení
2. Správní rada, Dozorčí rada a předseda
3. Realizace projektů 2014
4. Plán činnosti 2015
5. Nástin hospodaření za rok 2014
6. Nástin rozpočtu pro rok 2015
7. Spolupráce, propagace
8. Závěr
9. Diskuze

1. Zahájení
Paní Klára Stannerová, manažerka sdružení, přivítala přítomné na Valné hromadě Podzvičinska a
poděkovala panu Noskovi, starostovi Miletína, za možnost uspořádat Valnou hromadu ve Spolkovém
domě v Miletíně a poděkovala za připravené občerstvení. Poté zahájila Valnou hromadu.
Ještě před začátkem jednání byli přítomní seznámení s rozdíly ve sdruženích, které na území
Podkrkonoší fungují. Jednalo se o Místní akční skupinu (MAS) Podchlumí, Mikroregion Podchlumí a
sdružení Podzvičinsko (Podkrkonoší). Byly vymezeny územní a správní rozdíly, byly objasněny rozdílné
funkce těchto uskupení na území Podkrkonoší.
Dále byly stručně představeny největší atraktivity území Podkrkonoší z hlediska cestovního ruchu (CR)
a tedy i činnost, fungování a členové sdružení Podzvičinsko, které koordinuje CR v Podkrkonoší.
Přítomni byli seznámeni s nejednotnou rajonizací Královéhradeckého kraje jak z pohledu Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, tak i z pohledu agentury Czech Tourism. Královéhradecký kraj dělí
svoji oblast na pět turisticky významných území: Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Hradecko,
Kladské pomezí a Orlické hory a Podorlicko. Agentura Czech Tourism dělí oblast Královéhradeckého
kraje na: Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj a Královéhradecko.
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Dále byly přítomným představeny dlouhodobé problémy při spolupráci DM Krkonoš a Podkrkonoší,
následně objasněny důvody k rozdělení turisticky významného území Krkonoš a Podkrkonoší na dvě
samostatná území.
Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů sdružení Podzvičinsko, hlasování
proběhlo po půl hodině, tak jak je popsáno ve Stanovách sdružení.
Bylo hlasováno o souhlasu k rozdělení TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší, bylo přítomno 26 osob, hlasování
proběhlo následovně:
PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

2. Správní rada, Dozorčí rada a předseda
Přítomní byli informováni o orgánech sdružení Podzvičinska, o dosavadním složení Správní rady v čele
s předsedkyní Martinou Berdychovou a o složení Dozorčí rady. V souladu se Stanovami sdružení
Podzvičinska bylo nutné zvolit nové členy Správní rady a Dozorčí rady.
Návrh nové Správní rady: Ivan Doležal, Miroslav Nosek, Josef Bušák, Hana Štěrbová, Pavel Šubr,
Alexandra Jiřičková, Matěj Hlavatý, Martin Puš.
Bylo hlasováno o složení nové Správní rady Podzvičinska, bylo přítomno 26 osob, hlasování proběhlo
následovně:
PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4
Návrh o složení Správní rady byl přijat.
Volba předsedy a místopředsedy sdružení neproběhla z důvodu přítomnosti méně než nadpoloviční
většiny členů správní rady, v blízké době bude svolána nová právní rada, která ze svých řad zvolí
předsedu a místopředsedu sdružení Podzvičinsko.
Dále proběhla volba Dozorčí rady. Návrh Dozorčí rady: Jaroslav Krkonoška, Petr Baudyš, Lenka
Šedivá.
Bylo hlasováno o složení Dozorčí rady Podzvičinska, bylo přítomno 26 osob, hlasování proběhlo
následovně:
PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Návrh o složení dozorčí rady byl přijat.
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3. Realizace projektů 2014
Meziobecní spolupráce
Sdružení Podzvičinsko vstoupilo do projektu Meziobecní spolupráce (MOS). Nositelem projektu je
město Hořice, realizační tým: K. Stannerová, K. Karešová, K. Burianová. Projekt probíhá od listopadu
2013 do května 2015. Výstupem projektu je návrh možné spolupráce obcí v ORP Hořice v oblastech
školství, sociální služby, odpadové hospodářství a bezpečnost.
Pokračování naučné stezky K. J. Erbena
Tento projekt byl realizován ze SZIF, kdy sdružení podalo žádost na MAS Podchlumí do programu
Leader. Projekt byl realizován od března 2013 do února 2014. Celkové náklady byly 204 604,78,- Kč,
dotace byla 90%, spoluúčast Podzvičinska byla 24 604,78,- Kč. Pokračování NS vede z Miletína až
do Lázní Bělohrad. Umístění tabulí proběhlo začátkem roku 2014. Stezka má edukativní charakter, kdy
představuje další zajímavosti ze života a díla K. J. Erbena, má celkem 10 zastavení, z čehož 2 tabule si
hradilo město Lázně Bělohrad samo.
Plnění Datového skladu KHK
Sdružení Podzvičinsko obdrželo účelovou neinvestiční finanční podporu od Královéhradeckého kraje
na plnění Datového skladu KHK. Projekt byl realizován od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
Obdržená dotace činila 147 434,- Kč. Do Datového skladu sdružení vkládá veškeré informace o oblasti
Podkrkonoší – akce, aktuality, atraktivity, fotografie a další. Finanční podpora je plně využita
pro mzdové náklady. Turistický portál Královéhradeckého kraje naleznete
na www.kralovehradeckyregion.cz
Krkonošské cyklobusy 2014
Tento projekt byl financován z dotačního titulu Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech,
realizován od ledna do listopadu 2014. Žadatelem o dotaci byl SMO Krkonoše. Cyklobusy na území
Podkrkonoší jezdily od července do srpna 2014 vždy ve čtvrtek a sobotu. Doplatek sdružení
Podzvičinsko činil 18 074,- Kč. Darem na provoz cyklobusů přispělo město Hradec Králové 15 000,- Kč,
město Dvůr Králové n. L. 3 000,- Kč, město Hořice 5 000,-, město Miletín 2 000,-, město Jaroměř
2 000,- Kč, obec Bílá Třemešná 4 000,-, obec Mostek 2 000,- a obec Sadová 2 000,- (celkem 35 000,Kč). Všem městům a obcím velice děkujeme za spoluúčast.

Otvírání a Zavírání turistické sezony na Zvičině
Díky finančnímu daru KHK sdružení Podzvičinsko zrealizovalo od května 2014 do prosince 2014 dvě
promoakce propagující turistický ruch v Podkrkonoší. Obdržená dotace činila 30 000,- Kč. Otvírání
turistické sezony na Zvičině se konalo 3. 5. 2014 a Zavírání turistické sezony na Zvičině proběhlo 27. 9.
2014. Sdružení Podzvičinsko děkuje za pomoc a spolupráci MAS Podchlumí, DDM Jednička Dvůr
Králové n. L., obci Třebihošť a KČT, Raisově chatě a panu Zemkovi. Dodatečně děkujeme obci
Šárovcova Lhota, která je spoluorganizátorem Běhu na Zvičinu, který již tradičně spojujeme s Otvíráním
sezony na Zvičině.
ROP Krkonoše – Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší
Nositelem projektu Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší je SMO Krkonoše. Sdružení Podzvičinsko
vystupuje spolu se ZOO Dvůr Králové a. s. a Revitalizací Kuks o. p. s. jako partner projektu. DM
Podzvičinsko je zapojen do následujících aktivit: reklama na Facebooku, vydávání newsletteru,
internetová reklama na portálech Paseo, vydání tiskoviny 6 lokalit v jazykových mutacích a propagační
materiály.
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ROP Královéhradecký kraj – Podpora cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
Nositelem tohoto projektu je Královéhradecký kraj, partnery jsou DM Královéhradeckého kraje. DM
Podzvičinsko je zapojen do následujících aktivit: příspěvky do Turistických novin KHK, newsletter,
cyklokomplet, brožury a propagační předměty.
Závěrečná zpráva 2014
Zmíněné projekty a činnost sdružení budou zpracovány v Závěrečné zprávě sdružení Podzvičinsko
2014, která bude zveřejněna na www.podzvicinsko.cz a bude zaslána e-mailem členům sdružení.
Další:
Archivace webových stránek www.podkrkonosi.eu v Národní knihovně ČR, spolupráce s Nadací
Partnerství (Smlouva o spolupráci, Labská cyklostezka), poradenská činnost v rámci dotačních titulů z
oblasti CR, konzultace a vedení závěrečných prací studentů VOŠ Hořice, pořádání marketingové
skupiny (pro zástupce IC a dalších DM), účast a propagace Podkrkonoší na veletrzích a dalších
kulturních, sportovních a společenských akcích, účast Podzvičinska v Komisi pro cestovní ruch KHK a
zapojení celé oblasti Podkrkonoší do rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji, průběžné
vydávání Kalendáře akcí, Zpravodaje Podkrkonoší a další.

4. Plán činnosti 2015
1. Projekty – sdružení Podzvičinsko se i nadále podílí na projektu Meziobecní spolupráce (MOS).
V současné době je zpracovávána strategická část souhrnného dokumentu ORP Hořice v oblastech
školství, odpadové hospodářství, sociální péče a bezpečnosti. DM Podzvičinsko i nadále pracuje na
plnění Datového skladu KHK, jak bylo uvedeno výše. Činnost spočívá ve vkládání akcí, aktualit,
fotografií a aktualizaci údajů o atraktivitách a poskytovatelích služeb v Podkrkonoší.
Sdružení Podzvičinsko je partnerem SMO Krkonoše v projektu Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší. A
dále je sdružení Podzvičinsko zapojeno do projektu KHK – Podpora rozvoje cestovního ruchu
v Královéhradeckém kraji.
Stejně jako v minulých letech bude ve spolupráci se SMO Krkonoše realizován projekt Krkonošské
cyklobusy 2015. Cyklobusy budou tradičně jezdit na území Podkrkonoší v červenci a srpnu, ve dnech
čtvrtek a neděle. A již tradičně bude realizována akce Otvírání a Zavírání turistické sezony na Zvičině.
Mezi plánované činnosti sdružení Podzvičinsko patří aktualizace balíčku služeb pro turisty
v Podkrkonoší. Dle finančních možností sdružení by měl DM v roce 2015 pracovat na projektech Cesta
kamene – vyznačení páteřní trasy Podkrkonoším, tiskovina Cykloprůvodce Lázně Bělohrad, NS Po
stopách dědečka Aloise (Pecka), Větrný mlýn (Borovnice), Obnova sakrálních památek (zmapováno),
řemesel, regionálních produktů, Rozhledna na Zvičině a Revitalizace Bělohradské bažantnice. Další
možné náměty, prosím, zasílejte na info@podkrkonosi.eu.
2. Marketing – DM Podzvičinsko spolupracuje se členy sdružení v rámci propagace, komunikace a
pomoci s granty.
DM i nadále plánuje vydávání elektronického Kalendáře akcí a elektronického Zpravodaje Podkrkonoší.
DM se pravidelně účastní veletrhů cestovního ruchu – Praha For Bikes, Hradec Králové Infotour a
dalších. Turistická oblast Podkrkonoší bude i nadále prezentována na webových stránkách
www.podkrkonosi.eu, které budou pravidelně aktualizovány, postupně překládány do angličtiny a
němčiny, mimo jiné zde bude možné nalézt pozvánky na akce, které se v Podkrkonoší budou konat, a
také bude postupně aktualizován mapový portál. DM Podzvičinsko bude dále pracovat na plnění
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Datového skladu pro KHK www.kralovehradeckyregion.cz, se kterým došlo k propojení a sdílení
některých dat. Podzvičinsko bude i nadále zdarma inzerovat v periodikách, jako jsou Krásy Česka,
Krkonošská sezóna a Jičínský deník. DM bude stejně jako v minulých letech vydávat pravidelně tiskové
zprávy.
3. Analytická činnost – DM bude i nadále monitorovat návštěvnost oblasti, informačních center i webu
Podkrkonoší www.podkrkonosi.eu.

4. Spolupráce – DM spolupracuje se členy sdružení (obce a města v Podkrkonoší, subjekty působící
v CR, podnikatele), s poskytovateli služeb a s informačními centry. Tradičně bude sdružení
spolupracovat s MAS Podchlumí, MAS Královédvorsko, Labská stezka – Cyklisté vítáni, ostatními DS
(Hradecko, Kladské pomezí, Broumovsko, Český ráj, Orlické hory a Podorlicko, SMO Krkonoše),
Královéhradeckým krajem, s agenturou CzechTourism a dalšími.

5. Hospodaření za rok 2014
Přehled hospodaření za rok 2014 a podrobně rozepsaný rozpočet naleznete v příloze (příloha č. 1). Ve
zkratce – výdaje za rok 2014 (k 4. 12. 2014) byly 453 410,78,- Kč, příjmy dosáhly výše 670 704,00,- Kč.
Rozdíl je + 217 293,22,- Kč. Stav účtu k 30. 11. 2014 byl 385 764,29,- Kč.
Bylo hlasováno o hospodaření za rok 2014 sdružení Podzvičinsko, které bylo schváleno prostou
většinou.

6. Rozpočet 2015
Podrobnosti naleznete v příloze (příloha č. 2).
Předpokládané výdaje by v roce 2015 měly činit 436 084,- Kč, předpokládané příjmy by měly být
838 000,- Kč. Rozdíl + 401 916,- Kč.
Bylo hlasováno o rozpočtu 2015 sdružení Podzvičinsko, které bylo schváleno prostou většinou.

7. Závěr
Bylo hlasováno o rozdělení TVÚ Krkonoše a Podkrkonoší na dvě samostatná území, bylo hlasováno o
nových orgánech sdružení Podzvičinsko – Správní radě a Dozorčí radě. Dále bylo hlasováno o
hospodaření v roce 2014 a o návrhu rozpočtu pro rok 2015. Všechny navrhované body byly přijaty.

8. Diskuze
Všem zúčastněným zástupcům obcí, podnikatelských subjektů a novým členům děkujeme za účast a
těšíme se na další spolupráci.
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Na závěr jednání se se všemi přítomnými rozloučila Klára Stannerová, manažerka sdružení,
poděkovala za spolupráci a popřála všem členům mnoho pracovních úspěchů do budoucna. Klára
Stannerová odchází z pracovního místa ve sdružení Podzvičinsko k 31. 1. 2015, manažerkou sdružení
zůstává Kateřina Karešová.

Zapsáno 17. 12. 2014
K. Karešová, K. Stannerová
DM Podzvičinsko
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Příloha č. 1

HOSPODAŘEDNÍ za rok 2014
Výdaje

453 410,78

MZDY

156 000,00

plný úvazek KD

0,00

poloviční KK

DPP-10000,-

120 000,00

účetní

DPP-3000,-

36 000,00

vedení sdružení

0,00

Provozní náklady

123 923,00

poštovné vč. Známek

1.-10.2014

služby - servis, uce program, parkovné atd.

5630,- 4 921,- 1743

12 294,00

cestovné

1.-10.2014

21 261,00

provoz webu

po 2057,-/měs.

24 684,00

pronájem, elektrika, plyn, pevná linka atd.

odhad

40 000,00

ostatní náklady (kanc. potřeby, poplatky BÚ) 1.-10.2014
oprava NS

příspěvek od Miletína

Projekty - kofinancování

21 869,00
0,00

Akce - Otevírání a Zavírání sezony na Zvičině 30 000,-dar KHK
2013/67.146,-

Veletrhy
Praha

2 362,00
167 761,78

Krkkonošské cyklobusy 2014
SZIF - Erben II.

1 453,00

30 303,00
137 458,78
5 726,00

ostatní Ná viz cestovné

PŘÍJMY

5 726,00

670 704,00

členské příspěvky 2013

277 304,00

SZIF - Erben II.

180 000,00

provoz - prodej prop.mat., úroky

1.-10.2014

Datový sklad - KHK

147 434,00

Akce - Otevírání a Zavírání sezony na Zvičině Dar KHK
Krkonošské cyklobusy

966,00

Dar HK, Sad, Most,
BT, Jar.,Miletín,

Hospodářský výsledek

30 000,00
35 000,00

217 293,22

stav běžného účtu k 30. 11. 2014

385 764,29
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Příloha č. 2

NÁVRH ROZPOČTU pro rok 2015
Výdaje

436 084,00

MZDY

306 400,00

poloviční KK

DPP-10000,- 5/2015

plný úvazek KK
účetní

od 6/2015
DPP-3000,-

vedení sdružení

????

Provozní náklady

50 000,00
190 400,00
36 000,00
30 000,00
106 684,00

poštovné vč. Známek

2 000,00

služby - servis, uce program, parkovné atd.

4 921,- uce- ODHAD

15 000,00

cestovné

odhad

20 000,00

provoz webu

po 2057,-/měs.

24 684,00

pronájem, elektrika, plyn, pevná linka atd.

odhad

40 000,00

ostatní náklady (kanc. potřeby, poplatky BÚ) odhad

5 000,00

Projekty - kofinancování

15 000,00

Krkkonošské cyklobusy 2015

odhad

5 000,00

Akce - Otevírání a Zavírání sezony na Zvičině

odhad

10 000,00

Veletrhy

8 000,00

Praha

odhad

PŘÍJMY

8 000,00

838 000,00

členské příspěvky 2014

292 000,00

provoz - prodej prop.mat., úroky

1 000,00

Datový sklad - KHK

odhad

Akce - Otevírání a Zavírání sezony na Zvičině

žádost o grant?

30 000,00

Krkonošské cyklobusy

Dar na spolufinan.

15 000,00

Podpora DM - KHK

150 000,00

350 000,00

Hospodářský výsledek

401 916,00
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