Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Libereckém kraji dne 7. prosince 2017
Účastníci:
Mgr. Daniel David, PhDr. Mgr. René Brož (v zastoupení za Ing. Květu Vinklátovou), Ing.
Martin Bauer, Ing. Karolína Hrbková, Bc. Aleš Hozdecký, Bc. Jan Stejskal, Ing. Jaroslav
Demel, Ph.D., Ing. Lidie Vajnerová, MBA, Ing. Eva Šulcová (v zastoupení za Ing. Jana
Sobotku), Ing. Jana Čechová, Petr Vobořil, Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Jitka Kořínková,
Mgr. Vladimír Vyhnálek, Ing. Ludvík Říčař, Ing. Radomil Mrklas, Jiří Stodůlka (v zastoupení
za Ing. Dana Ramzera)
Omluven: Ing. Helena Janegová, Vladimír Buriánek
KÚ LK: Mgr. Eva Hornová, Mgr. Kateřina Horáčková, Mgr. Barbora Ledlová
Předseda Sdružení D. David přivítal úvodem všechny přítomné.
Z 18 členů Sdružení bylo na začátku jednání přítomno 15 členů, z toho 3 členové byli
zastoupeni plnou mocí – Ing. Květa Vinklátová, Ing. Dan Ramzer a Ing. Jan Sobotka. Valná
hromada byla tedy usnášeníschopná.
Předseda vyzval k hlasování o programu:
1. Hospodaření za rok 2016 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení pro rozvoj cestovního ruch v Libereckém
kraji za rok 2017
3. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2018
4. Volba Rady a statutárních orgánů
5. Aktuální informace z turistických regionů a oddělení cestovního ruchu Libereckého
kraje
Program byl všemi přítomnými členy schválen.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

1. Hospodaření za rok 2016 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Členům Sdružení byly předloženy podklady – Rozvaha a Výsledovka za rok 2016.
Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2017
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Studijní cesta 2017
- na Slovensko, do regionu Liptov
- spoluorganizace Sdružením Český ráj
- velmi poučná; fungující DM v praxi; existence zákona o cestovním ruchu
Rada Sdružení
- funguje jako koordinátor aktivit v rámci cestovního ruchu v LK. V roce 2017 nově také jako
pracovní skupina při Regionální stálé konferenci LK – hodnocení projektů MMR, ale jen
projekty obcí a neziskovek. Nebylo možné nahlédnout/hodnotit do projektů podaných
podnikateli z LK. Udělení souladu všem podaným projektům.
Schválené projekty 2017 - Marketingové aktivity
- Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Národní program rozvoje cestovního ruchu
- příjem žádostí od 1.12. – 12.1. 2018
- pouze investiční projekty
- ROK 2018 - ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
- podmínkou kladný hospodářský výsledek
Hospodaření Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji za rok 1-10/2017
Výdaje
Účetnictví
Zajištění studijní
cesty
Jiné ostatní výdaje
(poplatky bance)
Celkem

Příjmy
4 000 Kč Úroky

14,18 Kč

58 750 Kč Členské příspěvky

16 000 Kč

1 316,69 Kč Dotace

50 000 Kč

64 066,69 Kč Celkem

66 014,18 Kč

Usnesení: Valná hromada Sdružení bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení a
výsledek hospodaření za rok 1-10/2017.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

3. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2018
Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výši členského příspěvku 1 000 Kč na rok
2018.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Rozpočet na rok 2018
Výdaje
Služby banky
Ostatní služby

Příjmy
2 000 Kč
Členské příspěvky
10 000 Kč
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18 000 Kč

Celkem

12 000 Kč Celkem

18 000 Kč

Navržený rozpočet je přebytkový s přírůstkem na bankovních účtech ve výši 6.000,-- Kč.
Rozpočet nepočítá s případnou dotací od Libereckého kraje.
Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 jako
přebytkový.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

4. Volba rady a statutárních orgánů
Návrh na počet členů rady Sdružení
- počet zůstane stejný i pro rok 2018, tedy 9 členů
Usnesení: Valná hromada stanovuje počet Rady Sdružení na počet 9.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Návrh na předsedu Sdružení
Všichni členové Sdružení se shodli na zachování stávajícího předsedy, tedy Sdružení Jizerské
hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, zastoupené
předsedou Mgr. Danielem Davidem
Usnesení: Valná hromada volí za předsedu Sdružení Sdružení Jizerské hory – Turistický
region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, zastoupené předsedou Mgr.
Danielem Davidem
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Usnesení: Valná hromada Sdružení volí na pozici I. místopředsedy Liberecký kraj,
zastoupený Ing. Květou Vinklátovou
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Usnesení: Valná hromada Sdružení volí na pozici II. místopředsedy Krajskou
hospodářskou komoru, zastoupenou Ing. Martinem Bauerem
Hlasování:

PRO: 14 členů

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

Usnesení: Valná hromada Sdružení volí Radu Sdružení ve složení:
-

Liberecký kraj – zastoupený Ing. Květou Vinklátovou
Sdružení Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a
Tanvaldsko - zastoupené Mgr. Danielem Davidem
Sdružení Český ráj – zastoupené Ing. Jitkou Kořínkovou
Krkonoše – svazek měst a obcí – zastoupený Ing. Evou Šulcovou
Sdružení Českolipsko – zastoupené Bc. Janem Stejskalem
Krajská hospodářská komora – zastoupená Ing. Martinem Bauerem
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-

Technická univerzita Liberec – zastoupená Ing. Jaroslavem Demelem, Ph.D.
Statutární město Liberec – zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou
iQLANDIA o.p.s. – zastoupená Ing. Lidií Vajnerovou, MBA

Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

5. Aktuální informace z turistických regionů a oddělení cestovního ruchu KÚ LK
Mgr. Daniel David
- nové personální obsazení sdružení – nový projektový manažer Kateřina Boudová
- poděkování Lesy ČR za zpřístupnění dalších míst v rámci Jizerských hor (Vysoký hřeben)
- 3 nové rolby na údržbu Jizerské magistrály (přeshraniční projekt – Bedřichov, Kořenov,
Jakuszyce)
- problém s fatbiky, které vjíždějí na soukromé pozemky a do lesů
- majitelé pozemků na hrabětických loukách si na svých pozemcích nepřejí běžecké tratě, je
tak pravděpodobné, že pro letošní rok se na úseku Královka - Hrabětice nebude protahovat ve
stávajících trasách
→ Ing. Ludvík Řičář
- možnost uzavření silnice v úseku Královka Hrabětice a její využití pro stopy
→ Mgr. Daniel David
- jednání probíhaly, ale pro letošek toto řešení už není možné, jelikož by se nestihl
změnit režim způsobu využití silnice
Ing. Eva Šulcová
- dlouhodobý problém s vyznavači adrenalinových sportů (fatbiky, skútry…) v Krkonoších a
především v KRNAP
- 12.12. proběhla Valná hromada ve Vrchlabí
- byl spuštěn rezervační systém, do něhož se zapojilo 200 subjektů, 13 obcí; jedná se o
poptávkový systém
- ve spolupráci s LK presstrip v Krkonoších
Aktivity na 2018
- certifikace (problém je právní forma svazku – nutná výjimka)
- druhá fáze česko-polského projektu – vzdělávání, presstripy, micetripy
- Krkonošská zimní sezona – 16 stran (i jako příloha v Mf Dnes)
- MMR dotace – Svazek nemůže žádat – nesplňuje podmínku finančního zdraví
Bc. Aleš Hozdecký
- spuštěn v beta verzi nový responsivní web sdružení (ostrá verze spuštěna na jaře), stejně
jako aktualizovaná mobilní aplikace
- aktualizované weby také pro Greenway Jizera a Zlatou stezku Českého ráje
- nové brožury – Zlatá stezka ČR (image katalog s nabídkou produktu) a Geopark ČR
- produkt Zlaté stezky (vícedenní přechody) je využíván cestovkami z Anglie; zahájena
spolupráce s francouzskými cestovkami
- v loňském roce byly uspořádány 4 presstripy, pozvání pro dva americké blogery „Bobo and
ChiChi“ https://www.boboandchichi.com/
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Bc. Jan Stejskal
- připravuje se založení - Regionální turistické centrum v České Lípě (finance na personální
náklady od obcí); spolupráce se Sdružením Českolipsko
- Novoborsko spojení s Lužickými horami a Českým Švýcarskem – lokální destinačka
- 8.12. presstrip na Českolipsku
Eva Hornová
- 29.11. proběhl na KÚLK seminář „Destinační management – naděje pro rozvoj Vašeho
kraje/ Vaší oblasti/Vašeho města (prezentace a podmínky certifikace v příloze zápisu)
Kategorizace DM je normou suplující v současné době zákon o cestovním ruchu. Asociace
krajů se i nadále snaží o vznik zákona.
- od 1.1.2018 první vlna přihlášek k certifikaci
- v rámci LK podmínky certifikace splňují Krkonoše a Český ráj, u Jizerských hor a
Českolipska je nutné navázání spolupráce s podnikateli
- bude jednou z podmínek Národního dotačního programu a zároveň alespoň zahájení procesu
certifikace bude podmínkou pro možnost žádat o zálohu u dotací z LK
Dotační program LK
7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji
- podmínkou pro vyplacení zálohy dotace bude alespoň zahájení procesu certifikace
- leden 2018 – vyhlášení
- únor 2018 – příjem žádostí
- celkový finanční objem - 3 428 205 Kč
Dotační tituly
1. Řemeslná a zážitková turistika (i pro podnikatelské subjekty)
2. Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a
Českolipsko (v tomto dotačním titulu mohou žádat i lokální organizace DM – obce,
mikroregiony, svazky obcí, spolky…)
3. Podpora informačních center (v tomto dotačním titulu mohou žádat i soukromá informační
centra)
4. Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu (produkty přesahující
jednotlivé regiony, podpora stávajících produktů a jejich „oživení“, například poutní stezka
Via Sacra, Greenway Jizera…)
https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch
Projekt - Liberecký kraj On-line
- upgrade datového skladu
- nový web LK
- 15.12. - vyjde zimní příloha
- reklama v časopisech, on-line reklama; nové video spoty
Ing. Karolína Hrbková
- pokračování projektu Via Sacra
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- nový nájemce/investor sportovního areálu Ještěd - Tatry mountain resorts; pronájem na 10,
respektive 20 let. V letošním roce stávající provoz; změny, úpravy pro příští roky musí projít
změnou územního plánu (současný územní plán změny neumožňuje).
Ing. Lidie Vajnerová, MBA
- přestavba iQ parku (nové patro s „vodními hrátkami“)
- na začátku roku 2018 otevření dílen v iQ Landii (programy pro školy)
- spolupráce s podnikatelským inkubátorem LK
Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.
- akreditace nového studijního programu Mezinárodní a ekonomické vztahy – dvě
specializace zahraniční obchod a cestovní ruch. Na příští schůzce Sdružení představení paní
Lenky Červové, které bude garantem tohoto studijního programu.
Ing. Ludvík Řičář
- Lesy ČR jsou otevřeny spolupráci s partnery
→ Bc. Aleš Hozdecký – spolupráce s Lesy ČR funguje
Ing. Jana Čechová
- Všesportovní areál Hraběnka v Jilemnici – dostavba na jaře 2018 (http://www.sportjilemnice.cz/vsesportovni-areal-hrabenka/)
Ing. Jaroslav Zámečník
- Euroregion Nisa – pomoc tur. regionům při jejich přeshraniční spolupráci
- dlouhodobě je komplikované najít partnera na polské straně
- Fond malých projektů – každý rok finance na cca 30 projektů
- přehled projektů v příloze
Ing. Martin Bauer
- OHK Jablonec – přeshraniční spolupráce/projekty, česko-polské i česko-německé (předávání
zkušeností při budování cyklostezek a doprovodné infrastruktury).
- Sundisk – rozšíření působnosti i do Bedřichova
Ing. Radomil Mrklas
- v současné době není optimální doprava z Liberce/regionů na letiště v Praze
PhDr. Mgr. René Brož
- odbor Kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude mít od příštího roku ve své gesci
pohřebnictví a geoparky LK
Přílohy
1. Přílohy týkající se kategorizace, certifikace pod
http://www.uschovna.cz/zasilka/SU7C98JVHS7D9PZJ-DGZ/
2. Přehled projektů ERN

Zapsala: Kateřina Horáčková, 18.12. 2017
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tímto

odkazem

-

