ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY PODZVIČINSKA
Dne 6. 12. 2017, v 17:00 hod.
Restaurace Koruna, Hořice
Přítomni dle prezenční listiny.
Body jednání:
1. Zahájení
2. Spolek Podzvičinsko
3. Činnost DM v roce 2017
4. Projekty v roce 2017
5. Projekty v roce 2018
6. Nástin hospodaření za rok 2017
7. Návrh rozpočtu pro rok 2018
8. Různé, diskuze
9. Závěr

1. Zahájení
Předseda spolku, pan Ivan Doležal, přivítal přítomné na Valné hromadě Podzvičinska a zahájil
jednání krátkým představením obsahu programu Valné hromady (dále jen VH). Dále předal slovo
manažerce spolku, pí. Monice Benešové. Ta představila jednotlivé body programu zasedání a
nechala hlasovat o souhlasu s ním.
PRO:
17
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Valná hromada schválila navržený program jednání.
Zapisovatelem VH byla navržena pí Zdeňka Novotná. Hlasováno s tímto výsledkem:
PRO:
17
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Pí. Novotná byla zvolena VH jako zapisovatel jednání.
Ověřovatelem zápisu byl navržen p. Ivan Doležal. Hlasováno tímto výsledkem:
PRO:
16
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
P. Ivan Doležal byl VH zvolen ověřovatelem zápisu zasedání VH.

2. Spolek Podzvičinsko
Manažerka spolku zahájila jednání stručným shrnutím území spolku, počtu členů, informovala o
nově přijatých členech v roce 2017 (MAS Královédvorsko a obec Boháňka). Zmínila i odstoupivší
obec Jeřice a Penzion Na Kopečku v Horní Brusnici.
Dále uvedla, že i v dalším roce zůstanou příspěvky členů spolku ve stejné výši jako v roce 2017.
Byla krátce shrnuta činnost DM v roce 2017, připomenuty nejdůležitější akce konané spolkem i
setkání, na kterých bylo prezentováno Podkrkonoší jako turistický region.

3. Činnost DM v roce 2017








Cyklobusy
- U tradičních Krkonošských Cyklobusů manažerka připomněla, že ještě nemá vyčísleny
celkové náklady na jejich provoz a zároveň poděkovala jmenovitě všem obcím, které
finančním darem podpořily provoz cyklobusů.
- Dále k Cyklobusům zazněly tyto případné návrhy:
připravit spolupráci s kempy na Podzvičinsku (oslovit Pecku, Milovice, Velký Vřešťov a další)
zvážit uspořádání společné zahajovací cyklojízdy s SMO Krkonoše
zvážit a přehodnotit trasy cyklobusů
vhodnou aktivitou zvýšit atraktivitu tohoto podniku
zlepšit propagaci cyklobusů (např. skrze firmy v území spolku Podzvičinsko) – nyní jsou spoje
málo využívané

 Otevírání a zavírání letní turistické sezóny na Zvičině
- V souvislosti s propagací akce na Zvičině vznesla manažerka spolku dotaz, jakou formou by bylo
nejlépe veřejnost o akci informovat a tím i zvýšit návštěvnost tohoto podniku.
- Přítomní zástupci obcí souhlasí se zasláním plakátu emailem s tím, že výlep zajistí osobně. Nyní
jsou veškeré akce pravidelně zveřejňovány na Facebooku a webu www.podkrkonosi.eu. Bylo
navrženo zasílat plakáty i do firem a organizací v regionu. Popřípadě využít placenou reklamu.
- Dále byl představen nástěnný kalendář na rok 2018 připravený z vítězných obrázků vyhlášené
výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí 2017. Kalendář bude předán školám, které se
zúčastnily soutěže, dále dotčeným obcím, KHK a dalším vybraným osobám a organizacím.

4. Projekty v roce 2017


Manažerka spolku informovala o probíhajících česko – polských projektech a
k ilustraci přinesla k nahlédnutí některé materiály, které jsou již k dispozici - mapy
pro projekt „I malé je krásné“, návrhy grafického zpracování pro projekt „Cesta
kamene“.



Představen byl dále nový projekt Podkrkonoší, seznamte se, který byl podán k 31. 10.
2017, vznikl z podnětu Správní rady a s výraznou podporou Revitalizace KUKS.
Realizace projektu, po jeho schválení EŘV, je naplánována od 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019.
Rozpočet tohoto projektu je zhruba 680.000,- Kč.
V případě schválení projektu bude svolána informační schůzka členů Podzvičinska,
která by nastínila obsah brožur, jež jsou hlavním výstupem výše zmíněného projektu.




Do diskuse se přihlásil p. M. Puš z Revitalizace Kuksu, který členy VH informoval o důvodech
podání žádosti projektu. Je třeba do oblasti přivést nové turisty a je důležité jim nabídnout

i co nejvíce zajímavých atraktivit. Důležitou součástí projektu bude analýza regionu a studie
území „Marketingová a komunikační strategie Podkrkonoší“, aby se zjistil obsah očekávání
turistů, co může region nabídnout a na kterou návštěvnickou skupinu bude vhodné se
zaměřit především. Správní rada cítila povinnost aktivního zapojení ostatních členů
Podzvičinska.

5. Projekty v roce 2018







Spolek bude i nadále pokračovat v tradičních činnostech, jako je prezentace spolku na
veletrzích a akcích spojených s možností propagace cestovního ruchu.
Bude pokračovat i tradiční akce Otevírání /Zavírání letní turistické sezóny na Zvičině
Pokračování česko-polského projektu – „Cesta kamene“
V únoru 2018 bude dokončen Česko-polský mikroprojekt – „I malé je krásné“
Dle výsledku jednání EŘV – 1. 6. 2018 zahájení nového česko – polského projektu
„Podkrkonoší, seznamte se“
Spolek se znovu připojí k provozu Krkonošských Cyklobusů
Budou probíhat další aktivity v rámci podpory rozvoje DM a cestovního ruchu v území
Podkrkonoší

6. Nástin hospodaření za rok 2017
Bylo předloženo hospodaření za rok 2017. Manažerka spolku vysvětlila, že mínusový stav
výsledku hospodaření vznikl předfinancováním probíhajících projektů.
Hospodaření za rok 2017 bylo před zasedáním VH předloženo i členům Dozorčí rady, která nemá
k dokumentu žádné připomínky.
VH byla informována o stavu hospodaření spolku k 31. 12. 2017 a bere tuto skutečnost na
vědomí s tímto výsledkem:
PRO:
17
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0

7. Návrh rozpočtu pro rok 2018
Projednán byl návrh rozpočtu pro rok 2018. Rozpočet pro rok 2018 byl před zasedáním VH
předložen i členům Dozorčí rady, která nemá k dokumentu žádné připomínky.
Valná hromada pro tento rozpočet hlasovala takto:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:

17
0
0

VH rozpočet pro rok 2018 jednoznačně schválila.

8. Různé, diskuze
Bylo navrženo osobně oslovovat nové, potencionální členy Podzvičinska.
Starosta obce Tetín, p. Matěj Hlavatý poděkoval manažerce spolku p. Benešové za výraznou
pomoc při přípravě žádosti o dotaci na podzimní akci obce, které se zúčastnilo okolo 2.500
návštěvníků.

9. Závěr
Další zasedání VH se uskuteční 30. května 2018 v obci Boháňka od 17:00 hodin. Zasedání
proběhne na pozvání starosty obce Boháňka, p. Milana Heligra.

Zapsala dne 15. 12. 2017 Zdeňka Novotná
Ověřil: Ivan Doležal, předseda spolku

DM Podzvičinsko

