
 

 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY PODZVIČINSKA 
Dne 21. 6. 2017, v 17:00 hod. 

Autokemp U Věže, Hořice 
 

Přítomni dle prezenční listiny. 
 
Body jednání: 

1. Zahájení 
2. Spolek Podzvičinsko 
3. Přijetí nových členů – obec Boháňka, MAS Královédvorsko, z.s. 
4. Projekty v roce 2017 
5. Činnost v roce 2018 
6. Hospodaření za rok 2016 
7. Projednání výše členských příspěvků pro rok 2018 
8. Závěr 
9. Různé, diskuze 

 

1. Zahájení 

Předseda spolku, pan Ivan Doležal, přivítal přítomné na Valné hromadě Podzvičinska a zahájil 
jednání. Představil sl. Moniku Benešovou jako novou manažerku spolku Podzvičinsko a pí Zdeňku 
Novotnou, která spolupracuje s manažerkou.   
 
Zapisovatelem valné hromady byla navržena pí Zdeňka Novotná a ověřovatelem zápisu z jednání 
byla určena pí Jana Němečková.  
 
Hlasování o jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu a programu valné hromady - přítomno 6 
členů. 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Valná hromada schvaluje pí Zdeňku Novotnou jako zapisovatele průběhu jednání a  pí Janu 
Němečkovou jako ověřovatele zápisu. 
 
Valná hromada schválila navržený program jednání. 
 
Manažerka spolku informovala o přítomnosti dvou hostů, kteří vyjádřili zájem o vstup do  
Podzvičinska -   Obec Boháňka zastoupená starostou p. Heligrem a MAS Královédvorsko, z.s. 
zastoupená předsedou p. Machkem. 

 
Hlasování o účasti hostů na jednání spolku - přítomno 6 členů. 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 



 
Valná hromada souhlasí s přítomností hostů - zástupcem obce Boháňka panem Milanem 
Heligrem a zástupcem MAS Královédvorsko, z.s. panem Janem Machkem.  
 
 

 

2. Spolek Podzvičinsko 

Manažerka seznámila přítomné s fakty o spolku Podzvičinsko, o jeho členech, o jeho poloze, 
rozloze, počtu obyvatel. Dále byl představen hlavní účel spolku Podzvičinsko – správa cestovního 
ruchu na území Podkrkonoší a další činnosti, které s tím souvisí. Byla uvedena výše členských 
příspěvků na rok 2017: 6 Kč/obyvatele v případě obcí, měst a městysů, 2000 Kč/právnické osoby. 
Poplatek se vybírá jednou ročně na základě zaslané faktury. 
 
Dále byly stručně představeny největší atraktivity území Podkrkonoší z hlediska cestovního ruchu 
(CR) a témata, která jsou pro cestovní ruch v Podkrkonoší stěžejní – tradice kamene a ovoce, 
archeologické, barokní a církevní památky, technické památky, naučné stezky a cyklostezky, 
lázeňství, a další. 
 
 

3. Přijetí nových členů 

Noví zájemci o vstup do spolku Podzvičinsko, jmenovitě obec Boháňka (přítomen zástupce obce 
Milan Heligr) a MAS Královédvorsko, z.s. (přítomen zástupce Jan Machek) stručně představili, 
koho zastupují a proč chtějí vstoupit do Podzvičinska.  
 
Hlasování o přijetí nového člena spolku – obce Boháňka.  
Přítomno 6 členů. 
PRO: 6  
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Valná hromada schvaluje přijetí nového člena a to obce Boháňka. 

 
Hlasování o přijetí nového člena spolku – MAS Královédvorsko, z.s.  
Přítomno 6 členů a nově zvolený člen Obec Boháňka, tedy celkem 7 členů.  
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Valná hromada schvaluje přijetí nového člena MAS Královédvorsko, z.s. 
 

 

4. Projekty v roce 2017 

Činnost DM v Podkrkonoší 2017 
Projekt je realizován díky dotaci Královéhradeckého kraje na podporu destinačního 
managementu, realizace probíhá v období: 1. 1. – 31. 12. 2017. 
Požadovaná výše dotace: 297 000 Kč, 90 % 
Předpokládané náklady: 330 000 Kč, 10% 
Dotace je určena na činnost a fungování destinační společnosti. 
 

Přehled aktivit DM v roce 2017:  
� Osobní účast na veletrzích cestovního ruchu – Brno, Praha HW, Praha For Bikes, Hradec 

Králové Infotour, Jablonec nad Nisou 



� Marketingová skupina – vhodná frekvence schůzek cca za 1x5 týdnů – pracovní schůzky s IC 
a členy Podzvičinska a KHK, předávání informací, nové poznatky – v současné době 
z časových důvodů méně časté (do konce roku bude frekvence schůzek upravena) 

� Spolupráce s členy Podzvičinska 
� Spolupráce s KHK a CzT – vyúčtování dotace 2016, příprava dotace 2017, články do 

Turistických novin Východních Čech (Královéhradecký a Pardubický kraj), Newsletter – články, 
účast na Komisi pro CR KHK, účast na setkání OCR, příprava marketingového plánu KHK, 
příprava marketingového plánu CzT, spolupráce na produktech a akcích KHK i CzT, spolupráce 
na propagačních materiálech, účast na vzdělávacích seminářích 

� Newslettery, Turistické noviny, tiskové zprávy – články do Newsletteru Krkonoš, články do 
NL KHK (1x3měsíce), Turistické noviny Východních Čech (léto, zima), tiskové zprávy, 
elektronický Zpravodaj Podkrkonoší, příspěvky do Krás Česka  

� Projekt Č-PL – „Cesta kamene“ – činnost Podzvičinska jako partnera, realizace projektu, 
účast na zahajovací konferenci 

� Mikroprojekt – Č- PL „I malé je krásné“ – Drobné sakrální památky – realizace projektu, 
Podzvičinsko jako hlavní partner 

� Web – provoz webů www.podkrkonosi.eu , www.podzvicinsko.cz , FB Podkrkonoší 
� Akce – Otevírání a Zavírání letní turistické sezóny na Zvičině, Výtvarná soutěž Podzvičinsko 

očima dětí, Fotosoutěž 2017, Infotrip, Seminář pro studenty a odborníky v CR, Den rodiny 
Hradec Králové, krajské Dožínky 

� Provoz spolku Podzvičinsko, administrativa, valná hromada, správní rada 
 
Krkonošské cyklobusy 2017 
Dotační titul: Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 
Žadatel:  SMO Krkonoše 
Realizace: leden – listopad 2017 
Provoz: červenec – srpen vždy čtvrtek a sobota + státní svátek 6. 7. 2017, v červnu a září v sobotu  
 
Krkonošské cyklobusy v roce 2016 – shrnutí: 

• Provoz: od 28. 5. 2016 do 29. 9. 2016 

• Přehled obsazenosti linek v roce 2016: 
- na lince Hradec Králové – Vrchlabí – Kuks – Hradec Králové celkem přepraveno 2 449 
osob a 604 jízdních kol 
- bylo přepraveno o 196 více cestujících a o 151 jízdních kol více 
- potvrdil se zvýšený zájem veřejnosti využívat tuto linku 
- autobusy na této lince najely o 309 km více než v loňském roce 
- prokazatelná ztráta linky činí 165 272, 30 Kč 
- průměrná tržba na 1 km dosáhla nejvyšší hodnoty v historii linky – 9, 43 Kč/km – zvýšení 
o 0, 29 Kč 
- doplatek pro Podzvičinsko činil 27 948 Kč, příspěvek obcí na trase byl 17 000 Kč 

• Děkujeme všem obcím na trase, které přispěly na doplatek ztráty v roce 2016 
 

Otevírání a Zavírání letní turistické sezóny na Zvičině  
Dotační titul: finanční dar od Královéhradeckého kraje (de minimis) 
Realizace:  březen – prosinec 2017 
Předpokládané celkové náklady: cca 33 300 Kč 
Přislíbená dotace: 30 000,- Kč, 90 % z předpokládaných nákladů 
 
Otevírání sezóny - 6. 5. 2017 : 
- vyhlášeny výsledky 3. ročníku Výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí ve spolupráci se ZŠ Bílá 
Třemešná 
- vyhlášena Fotosoutěž pro rok 2017 
 
Zavírání sezóny – plánujeme – na sobotu 14. 10. 2017 



Výtvarná soutěž Podzvičinsko očima dětí 
Dotační titul: finanční dar od Královéhradeckého kraje 
Realizace:  únor – prosinec 2017 
Náklady - předpoklad: 11 100 Kč 
Obdržená dotace: 10 000,- Kč, 90 % z předpokládaných nákladů 
Práce hodnotila odborná porota, výsledky vyhlášeny při Otevírání letní turistické sezóny na 
Zvičině 6. 5. 2017. Jako výstup soutěže je plánován Kalendář pro rok 2018, práce budou 
vystaveny v září a v říjnu v Hořicích a ve Dvoře Králové n. L. 
 
 

5. Plán činností 2017 
 
Realizace projektů 

� Podpora rozvoje a činnosti DM – dotace KHK (doposud čekáme na vyjádření) 
� Cyklobusy – projekt se SMO Krkonoše 
� Akce Otevírání /Zavírání sezóny na Zvičině 
� Česko-polská spolupráce – „Cesta kamene“  
� Česko-polská spolupráce – „I malé je krásné“ (mikroprojekt)   

Projekt Cesta kamene 
� Hlavní partner: město Hořice 
� Ostatní partneři: Spolek Podzvičinsko, Świdnica, Strzegom, Dobromierz 
� Realizace: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019 
� Celkové výdaje pro Podzvičinsko: cca 1,5 mil. Kč (naučné okruhy, propagační předměty, 

mapy, letáky, infotabule, veletrhy) 
� Celkové výdaje projektu (česká + polská strana: cca 55 mil. Kč) 
� Dotace: max. 90 % 
� Zřízen úvěr (viz dále) 
 
- Projekt „Cesta kamene“ rozvijí potenciál cestovního ruchu v oblasti Podkrkonoší a Dolního 
Slezska prostřednictvím zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství spojeného s tématikou 
kamene. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím sítě poznávacích okruhů a k němu 
vytvořenému zázemí a expozičních prostor v Hořicích a Strzegomi. Součástí projektu budou  
i renovace vybraných památek a propagace celého projektu a daného území, včetně využití 
moderních technologií. 
- Investiční část: město Hořice, město Strzegom  
- Neinvestiční část: Podzvičinsko -marketingové aktivity – vytvoření místních naučných okruhů, 
informační tabule, mobiliář, leták, mapa, propagační předměty, mzdové náklady na zaměstnance 
Podzvičinska, veletrhy, propagace projektu 
- V rámci Cesty kamene budou vyznačeny tzv. místní tematické okruhy:  
Hořice 
Vnitřní okruh A : po městských památkách  
Okruh B: Hořice - Miletín – Zvičina - Mostek – Borovnička – Borovnice – Pecka – Horní Nová Ves 
(Kamenná Hůra) – Hořice 
Okruh C: Hořice – Boháňka – Cerekvice n. B. – Lanžov – Velký Vřešťov - Lázně Bělohrad – Hřídelec 
(LB) – Kamenice – Konecchlumí - Podhorní Újezd a Vojice – Dobrá Voda – Hořice 
 
Dvůr Králové n. L.  
Vnitřní okruh A: po městských památkách 
Okruh B: Dvůr Králové n. L. – Kuks – Stanovice – Hřibojedy – Čertovy hrady – Dvůr Králové n. L. 
Okruh C: Dvůr Králové n. L. – Vítězná – přehrada Les Království – Bílá Třemešná – Dvůr Králové n. L. 
 
Členové přítomní na Valné hromadě byli seznámeni s logem projektu Cesta kamene, které bude 
tento projekt prezentovat. 
Mikroprojekt „I malé je krásné“ 



� Hlavní partner: Spolek Podzvičinsko 
� Partneři: Trutnov a Świdnica 
� Realizace. 1. 3. 2017 – 28. 2. 2018 
� Celkové způsobilé výdaje pro Podzvičinsko 17 246 Eur 
� Dotace max. 85% z výdajů, to je 14 659, 10 Eur 
� Úvěr (viz dále) 
� Cíl projektu: zmapování drobných sakrálních památek na Královédvorsku, Trutnovsku  

a Świdnicku 
� Výstupy: brožura, mikrostránka (popis všech památek), hra Geofun, propagace v médiích, 

study tour, mapa, mzdové náklady 
 

  

6. Plán činností na rok 2018 

 
Marketing – DM Podzvičinsko spolupracuje se členy spolku v rámci propagace a komunikace. 
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. 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 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.  

 
Spolupráce – DM spolupracuje se členy spolku (obce a města v Podkrkonoší, subjekty působící 
v CR, podnikatelé), s poskytovateli služeb a s informačními centry. Tradičně bude spolek 
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. 
 
- Otevírání a Zavírání sezóny na Zvičině, realizace česko-polských projektů, Cyklobusy (projekt 
SMO Krkonoše), podpora rozvoje a činnosti DM, podpora rozvoje CR na území Podkrkonoší (dle 
situace na MMR)  
 

 
 

7. Hospodaření za rok 2016  
 
       Manažerka seznámila přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2016. 

Přehled hospodaření za rok 2016 bude zaslán členům současně se zápisem z valné hromady 
(Rozvaha a Výsledovka, stav 31. 12. 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Rozpočet 2017 

Návrh rozpočtu bude předložen během července 2017 a budou do něho zahrnuty dva úvěry 
uzavřené z důvodu realizace projektů. 
 
 
Uvěrový účet k projektu „Cesta kamene“ 
- výše úvěru sjednaná na 1. 395 000 Kč 
- stav účtu k 31. 5. 2017 1. 395 000 Kč – dosud nečerpáno 
 
Uvěrový účet k projektu „I malé je krásné“ 
- výše úvěru sjednaná na 382. 000 Kč 
- stav účtu k 31. 5. 2017 382. 000 Kč – dosud nečerpáno 
 
 
 

9. Výše členských příspěvků pro rok 2018 

Zástupce města Dvůr Králové n. L. pí Jiřičková požaduje snížení příspěvku na úroveň příspěvku 
města Hořice, tedy na částku cca 50 000,-/rok. Důvodem je, že Město Dvůr Králové není 
spokojeno s prací Podzvičinska jako celku, nedostatečně propaguje region, vázne komunikace a je 
nespokojeno s frekvencí konání marketingových skupin. Pokud nebude členský příspěvek snížen 
dle požadavku, pravděpodobně vystoupí Město Dvůr Králové n.L. z Podzvičinska . Vzhledem 
k tomu, že Dvůr Králové n.L. je členem MAS Královédvorsko, z.s., která byla přijata                          
do Podzvičinska, nebude muset město Dvůr Králové n.L. hradit žádné členské příspěvky 
Podzvičinsku, ale i tak bude nadále součástí Podzvičinska.  
P. Heligr ( obec Boháňka ) – má obavy, že dojde k navýšení členských příspěvků ostatním členům 
z důvodu pokrytí ztráty příspěvku od Města Dvůr Králové n.L. 
 
V platných stanovách Podzvičinska je uvedeno, že výše členského příspěvku je dána počtem 
obyvatel člena (města nebo obce). Jiná alternativa není. 

 
O výsledku nebylo hlasováno. 
 
 

10. Různé, diskuze 

- zástupcem města Dvůr Králové n. Labem, byla vyjádřena nespokojenost s tím, že požadovala 
svoji účast v komisi pro výběr loga k projektu Cesta kamene, ale pozvána nebyla 
- byla vyjádřena žádost o prověření souhlasů obcí o nutnosti odkoupení mobiliáře umístěného 
v rámci projektu Cesta kamene, informace budou předány osobně ihned po ověření této 
informace 
- byla diskutována možnost čerpání dotace z MMR (podpora rozvoje CR), je řešeno od podzimu 
roku 2016, o výsledku budou členové Podzvičinska informováni 
- členy Valné hromady byl vyjádřen zájem o poskytnutí podrobného přehledu hospodaření spolku 
za rok 2016 a zároveň byl vyjádřen zájem o návrh rozpočtu na rok 2017 - do 30. 6. 2017 budou 
předány dokumenty: Rozvaha a Výsledovka za rok 2016 (k 31. 12. 2016), v průběhu července 
2017 bude dále předán i návrh rozpočtu na rok 2017 
- členové spolku Podzvičinsko chtějí mít možnost náhledu na všechny účty Podzvičinska (běžný 
účet, Euro účet a oba nově založené Úvěrové účty) 
- manažerka Podzvičinska reagovala na kritiku své práce a spolku ze strany pí Jiřičkové tak, že 
nutné informace odesílala e-mailovou poštou dle potřeby a spolek za jejího vedení pokračuje 
v aktivitách a akcích, které byly zavedeny již před jejím příchodem; frekvence marketingových 
skupin bude častější 



- výběr loga projektu Cesta kamene; na výzvu o zpracování návrhu loga zpočátku nikdo 
nereagoval, bylo obtížné zajistit zpracovatele návrhu a nakonec po předložení návrhů bylo nutné 
výběr loga rychle provést v časové tísni z důvodu termínu konání zahajovací konference projektu 
Cesta kamene; logo bylo vybráno komisí ve spolupráci s polskou stranou projektu 
- pí Němečková (obec Dobrá Voda u Hořic ) – nesouhlasí v některých bodech s kritikou práce 
manažerky ze strany zástupce Města Dvůr Králové nad Labem; manažerka převzala vedení spolku 
před deseti měsíci, nikdo jí nepomohl a vše řešila sama, musela si poradit; aktivity Podzvičinska 
pokračují tak, jako v minulosti a za to patří manažerce poděkování; pokud někomu nepřichází e-
mailová pošta, pak je třeba prověřit kontakty všech členů spolku, aby k tomu nedocházelo  
 
 
 

Závěr 
 
Valná hromada vyzývá členy Správní rady, aby předložila uzávěrku za rok 2016 a plán rozpočtu na rok 
2017.  

 
Mimořádné jednání Správní rady bylo stanoveno na pátek 4. 8. 2017 od 9:00 hodin na Městském 
úřadu v Hořicích.  

 
 
 
 
 

Zapsala dne 26. 6. 2017      Ověřila: Mgr. Jana Němečková 

Zdeňka Novotná 

DM Podzvičinsko 

  

 

 


