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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ 

PODZVIČINSKA 
Dne 3. 12. 2015, v 16:00 hod. 

Spolkový dům, Miletín 

 

Přítomni dle prezenční listiny. 

 

Body jednání: 

1. Zahájení 

2. Sdružení Podzvičinsko 

3. Přijetí nových členů 

4. Stanovy sdružení Podzvičinsko, název 

5. Projekty v roce 2015 

6. Projekty v roce 2016 

7. Nástin hospodaření za rok 2015 

8. Nástin rozpočtu pro rok 2016 

9. Závěr 

 

1. Zahájení 

Předseda sdružení, pan Ivan Doležal, přivítal přítomné na Valné hromadě Podzvičinska a poděkoval 

panu Noskovi, starostovi Miletína, za možnost uspořádat Valnou hromadu ve Spolkovém domě 

v Miletíně a poděkoval za připravené občerstvení. Předseda sdružení Podzvičinsko zahájil Valnou 

hromadu a předal slovo Kateřině Karešové, manažerce sdružení Podzvičinsko. 

 

2. Podzvičinsko 

V prvním bodu jednání byli přítomní seznámení s rozdíly ve sdruženích, které na území Podkrkonoší 

fungují. Jednalo se o Místní akční skupinu (MAS) Podchlumí, Mikroregion Podchlumí a 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.  

 

 

3. Přijetí nových členů 
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Byli představeni noví zájemci o vstup do sdružení. Jedná se o: Hostinec a Penzion Na Kopečku – Horní 

Brusnice, Restaurace Baroque – Kuks a Občerstvení na koupališti Lanžov. 

 

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 přijetí nových členů do sdružení, bylo přítomno 13 osob, hlasování proběhlo 

následovně: 

PRO: 13  

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Byli přijati 3 noví členové, Hostinec a Penzion Na Kopečku, Restaurace Baroque – Kuks a Občerstvení 

na koupališti Lanžov. 

 

 

4. Stanovy, název 

Přítomným byla vysvětlena nutnost přejít do konce roku 2015 ze sdružení na spolek.  

Byl podán návrh na nový název sdružení Podzvičinsko, a to: Podzvičinsko z. s. (zapsaný spolek). 

 

Bylo hlasováno o novém názvu Podzvičinska, přítomno bylo 13 osob, hlasování proběhlo následovně: 

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Valnou hromadou byl přijat nový název – Podzvičinsko z. s. (zapsaný spolek). 

 

S ohledem přechodu na spolek byla nutná aktualizace stanov Podzvičinska. Stanovy byly zaslány všem 

členům předem, všichni měli možnost se vyjádřit. Změny proběhly v následujícím rozsahu: 

- odst. I – Úvodní ustanovení – změna sdružení na spolek 

- odst. V. 4. Práva člena spolku – účastnit se a hlasovat na jednání Valné hromady, účastnit se a 

hlasovat na jednáních orgánů spolku pokud je jejich členem 

- odst. V. 5. Členství zaniká – neplacením členských příspěvků, úmrtím či zánikem právní subjektivity 

člena, zánikem spolku 

- odst. VI. 1. zastupování a jednání na základě plné moci 

- odst. VII. 1 ad a)pro přijetí rozhodnutí na řádné nebo mimořádné Valné hromadě je třeba souhlasu 

většiny přítomných, ad b) Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání a to v písemné podobě – 

per rollam ( nebo např. emailem), ad g) manažer spolku  

 

Bylo hlasováno o přijetí nových stanov spolku Podzvičinsko, bylo přítomno 13 osob, hlasování proběhlo 

následovně: 

PRO: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

 

Byly přijaty Stanovy spolku Podzvičinsko. 
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5. Projekty v roce 2015 

Meziobecní spolupráce 

V říjnu 2015 byl ukončen projekt Meziobecní spolupráce (MOS). Nositelem projektu bylo město Hořice, 

realizační tým: K. Stannerová, K. Karešová, K. Burianová. Projekt probíhal od listopadu 2013. 

Výstupem projektu byl návrh možné spolupráce obcí v ORP Hořice (včetně akčního plánu) v oblastech 

školství, sociální služby, odpadové hospodářství a bezpečnost. 

 

Podpora DM v Podkrkonoší 

Projekt byl realizován díky dotaci Královéhradeckého kraje na podporu destinačního managementu, 

realizace proběhla v období: 1. 1. – 31. 12. 2015. 

Obdržená dotace: 278 000 Kč 

Náklady: 298 600 Kč 

Aktivity: Aktualizace webových stránek, plnění datového skladu, placená reklama na FB (akce ve 

městech a obcích Podkrkonoší), vytvoření mobilního průvodce, pořádání infotripu, Promoakce Otvírání 

a Zavírání turistické sezony na Zvičině, Seminář pro odborníky v CR, dotisk propagačních materiálů – 

Image brožura, překlad webových stránek do jazykových mutací ČJ a NJ, mzdové náklady. 

 

Krkonošské cyklobusy 2015 

Dotační titul: Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 

Žadatel:  SMO Krkonoše 

Realizace: leden – listopad 2015 

Doplatek pro KHK:  77 200,- Kč 

Doplatek Podzvičinsko: 26 741,- Kč 

 

Tento projekt byl financován z dotačního titulu Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech, 

realizován od ledna do listopadu 2015. Žadatelem o dotaci byl SMO Krkonoše.  Linka na území 

Podkrkonoší jezdila v měsících červenec – srpen vždy čtvrtek a sobota, v červnu a v září v sobotu,  

na trase HK – Sadová – Milovice – Hořice – Miletín –Dvůr Králové nad Labem – ZOO Dvůr Králové – 

Bílá Třemešná – Dolní Brusnice – Mostek – Hostinné atd. Další trasa je HK – Holohlavy – Jaroměř - 

Heřmanice – Kuks – Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové n. L. – Les Království – Zvičina. 

Vzhledem k navýšení počtu dnů a tím i ztrátových kilometrů byl doplatek Podzvičinsko 26 741,- Kč. 

Darem na provoz cyklobusů přispěly: město Dvůr Králové n. L. 5 000,- Kč, město Hořice 5 000,-, město 

Miletín 2 000,-, město Jaroměř 2 000,- Kč, obec Bílá Třemešná 2 000,-, obec Mostek 2 000,-, obec 

Sadová 2 000,-, obec Holohlavy 2 000,- a obec Milovice u Hořic 2 000,- - (celkem 24 000,- Kč). Všem 

městům a obcím velice děkujeme za spoluúčast.  

Provoz na naší lince zaznamenal značný nárůst přepravených osob i jízdních kol - nárůst cestujících 

o 89% a přepravených kol o 28 %. 

 

Otvírání a Zavírání turistické sezony na Zvičině 

Dotační titul: finanční dar od Královéhradeckého kraje (de minimis) 

Realizace: květen 2015 – prosinec 2015 

Celkové náklady: 31 712,- Kč 

Obdržená dotace: 30 000,- Kč 

 

Díky finančnímu daru KHK Podzvičinsko zrealizovalo od května 2015 do prosince 2015 dvě promoakce 

propagující turistický ruch v Podkrkonoší. Obdržená dotace činila 30 000,- Kč. Otvírání turistické sezony 

na Zvičině se konalo 2. 5. 2015 a Zavírání turistické sezony na Zvičině proběhlo 10. 10. 2015. Sdružení 
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Podzvičinsko děkuje za pomoc a spolupráci MAS Podchlumí, DDM Jednička Dvůr Králové n. L., obci 

Třebihošť, obci Holovousy a KČT, Raisově chatě a panu Zemkovi. Rovněž děkujeme obci Šárovcova 

Lhota, která je spoluorganizátorem Běhu na Zvičinu, který již tradičně spojujeme s Otvíráním sezony na 

Zvičině. 

 

V rámci Otvírání sezony byla vyhlášena nová výtvarná soutěž Podzvičinsko očima dětí ve 

spolupráci se ZŠ Bílá Třemešná, záštitu přezvala Martina Berdychová. Pro příští ročník plánujeme 

spojit soutěž s výročím ZOO Dvůr Králové n. L.  

 

ROP Krkonoše – Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší 

Žadatel: SMO Krkonoše 

Partneři: sdružení Podzvičinsko, ZOO Dvůr Králové a.s., Revitalizace Kuks o.p.s. 

Celkové náklady: 3 239 508,- 

Dotace: 100% 

Podkrkonoší: 0,- 

Realizace projektu: červen 2014 – září 2015 

Aktivity pro nás: reklama na FB, newsletter, reklama PASEO, razítkovací hra Podkrkonoším, quest v 

Hořicích, geofun ve Dvoře Králové n. L., trhací mapa v jazykových mutacích, propagační materiály 

DM bude i nadále přispívat do Newsletteru krátkými články a informacemi o akcích. 

 

ROP Královéhradecký kraj – Podpora cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 

Žadatel: Královéhradecký kraj 

Realizace projektu: červen 2014 – září 2015 

Partneři: destinační managementy KHK 

Aktivity pro nás: příspěvky v Turistických novinách KHK a newsletteru, cyklokomplet, brožury, 

propagační předměty, kalendář 

DM bude i nadále přispívat do Newsletteru a do Turistických novin. 

 

Další činnost v roce 2015: 

Podzvičinsko pravidelně pořádalo marketingovou skupinu, účastnilo se veletrhů cestovního ruchu a 

dalších kulturních, sportovních a společenských akcí, dále se účastnilo Komise pro cestovní ruch KHK, 

Komise pro cestovní ruch ve Dvoře Králové nad Labem. DM vydával elektronické Kalendáře akcí a 

Zpravodaj Podkrkonoší, podílel se na konzultacích a vedení závěrečných prací, aktualizoval stanov 

sdružení Podzvičinsko a připravoval projekty pro rok 2016. 

 

6. Projekty v roce 2016 

Destinační management vypracoval Marketingový plán pro rok 2016, kde jsou zahrnuty hlavní projekty, 

témata, akce a aktivity, na kterých bude DM pracovat. Marketingový plán byl před konáním Valné 

hromady zaslán všem členům Podzvičinska k vyjádření. Dále je popsán výběr z nejdůležitějších 

projektů. 

 

Realizace projektů 

Podpora rozvoje a činnosti DM – dotace KHK  

Cyklobusy – projekt se SMO Krkonoše 

Akce Vítání jara/Zavírání sezony  

Balíček služeb 
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Plánované projekty 

Česko-polská spolupráce – Cesta kamene  

Česko-polská spolupráce – Mikroprojekt  

Žádost o dotaci na MMR – Podkrkonoší 2016 – tištěné turistické noviny, QR kódy, mzdové náklady 

 

Podpora rozvoje a činnosti DM 

Dotační titul: dotace Královéhradeckého kraje 

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2016 

Max. výše dotace: 300 000 Kč, 90 % 

Předpokládané náklady:  330 000 Kč 

Aktivity: aktualizace Strategie rozvoje CR v Podkrkonoší, infotrip pro odborníky v CR a podnikatele, 

vzdělávací seminář pro VOŠ a podnikatele, marketingová skupina, příprava česko-polských projektů, 

Otvírání a Zavírání turistické sezony na Zvičině, plnění datového skladu, účast na veletrzích CR, 

aktualizace webových stránek a FB, příprava Fotosoutěže a výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí  

 

Projekt Cesta kamene 

Hlavní partner: město Hořice 

Ostatní partneři: Sdružení Podzvičinsko, Dvůr Králové n. L., Trutnov, Świdnica, Strzegom 

Realizace: cca 30 měsíců, od léta 2016 

Náklady: cca 20 mil. Kč, pro Podzvičinsko do 1 mil. Kč 

Dotace: 90 % 

Podání záměru: 22. 1. 2016 

 

Cílem projektu je vytvoření naučné poznávací trasy vedoucí z Podkrkonoší do Strzegomi. Cesta má za 

cíl propojit místa v Podkrkonoší spojená s tématem kamene. Investiční část nese město Hořice – 

rekonstrukce muzea. Neinvestiční část se týká Podzvičinska – jedná se zejména o marketingové 

aktivity – vyznačení Cesty pomocí QR kódů a informačními tabulemi tam, kde chybějí, webová stránka 

projektu, brožura, mapa, mzdové náklady na zam. Podzvičinska, veletrhy, propagace projektu, 

spolupráce s KČT. 

 

Spolupráce Č – PL Mikroprojekt 

Hlavní partner: sdružení Podzvičinsko 

Partneři: Trutnov a Świdnica 

Podání žádosti: březen 2016 

Max. výše dotace: 30 000 EUR, dotace 85% 

Cíl projektu: zmapovat drobné sakrální památky v okolí Dvora králové n. L. směrem na Trutnov 

Výstupy: mapa, brožura, QR kódy do obcí, geolokační hra 

  

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, 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 Datového skladu pro KHK 

www.kralovehradeckyregion.cz, se kterým došlo k propojení a sdílení některých dat. Podzvičinsko bude 

http://www.podkrkonosi.eu/
http://www.kralovehradeckyregion.cz/
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i nadále zdarma inzerovat v periodikách, jako jsou Krásy Česka, Krkonošská sezóna, Jičínský deník a 

Místní kultura. 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. 

 

7. Hospodaření za rok 2015 (předpoklad, není uzavřeno) 
 

Přehled hospodaření za rok 2015 a rozpočet naleznete v příloze (příloha č. 1). Ve zkratce – výdaje za 

rok 2015 (k 30. 11. 2015) byly 506 463,- Kč, příjmy dosáhly výše 615 104,- Kč. Rozdíl je + 108 641,- 

Kč. Stav účtu k 30. 11. 2015 byl 576 777,05,- Kč. 

 

Bylo hlasováno o hospodaření za rok 2015 sdružení Podzvičinsko, které bylo schváleno prostou 

většinou. 

 

8. Rozpočet 2016 

Podrobnosti naleznete v příloze (příloha č. 2). 

 

Předpokládané výdaje by v roce 2016 měly činit 655 250,- Kč, předpokládané příjmy by měly být  

291 104,- Kč. Rozdíl – 361 146,- Kč.  

Do plánovaných příjmů nebyly zahrnuty projekty, které v době konání Valné hromady nebyly 

schváleny: Grant na Otvírání a Zavírání Zvičiny 30 000,-, příspěvky na cyklobusy 26 000,-, Podpora DM 

KHK 300 000,- a další.  

 

Bylo hlasováno o návrhu rozpočtu 2016, který byl schválen prostou většinou. 

 

9. Závěr 

Valná hromada destinačnímu managementu, aby v nevyšší míře a s nejvyšším úsilím pracoval na 

čerpání dotačních titulů, tak aby bylo realizováno co nejvíce akcí na podporu cestovního ruchu na 

území Podkrkonoší. 

 

 

 

Zapsala 22. 12. 2015 

K. Karešová 

DM Podzvičinsko 

 

http://www.podkrkonosi.eu/

