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Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

v Libereckém kraji dne 1. 2. 2023, Krajský úřad Libereckého kraje, 

místnost č. 111   
 

 

Účastníci: Mgr. Ondřej Havlíček; Mgr. Vladimír Vyhnálek; Ing. Jitka Volfová; Mgr. Veronika 

Seppová; Bc. Denisa Merenusová; Ing. David Pastva; Mgr. Jana Tauchmanová; Ing. Lenka 

Červová, PhD.; Ing. Jana Hamplová; Bc. Marie Kárová; Ing. Jitka Kořínková; Ing. Lidie 

Vajnerová, MBA; Ing. Jana Výborová; Bc. David Hlaváč;  

 

Omluveni: Ing. Miloš Vajner; Bc. Petr Hozák; Ing. Eva Šulcová; Ing. Martin Bauer;  

 

Neomluveni: Ing. Dan Ramzer; Mgr. Tomáš Mašek; Mgr. Petra Houšková; Mgr. Vladimír 

Buriánek;  

 

KÚ LK: Ing. Květa Vinklátová; Bc. Jakub Šeps; Ing. Vendula Václavská;   

 

Předsedkyně Sdružení K. Vinklátová přivítala úvodem všechny přítomné.  

Z 25 členů Sdružení bylo na začátku jednání přítomno 15 členů, Valná hromada byla tedy 

usnášeníschopná.  

Bylo hlasováno o program v podobě: 

1. Představení a přivítání nových zástupců členů Sdružení 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém 

kraji za rok 2022  

3. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2023  

4. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2023  

5. Aktuality z oddělení cestovního ruchu LK  

6. Různé 

 

Program byl všemi přítomnými členy schválen. 
 

Hlasování: PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

1. Představení a přívítání nových zástupců členů Sdružení  

 

Předsedkyně Sdružení paní Květa Vinklátová seznámila přítomné s aktualizovaným seznamem 

členů sdružení, přivítala nové pověřené zástupce členů a vyzvala k postupnému vzájemnému 

představení.   

 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2022 

 

Členům Sdružení byly předloženy podklady – Rozvaha a Výsledovka za rok 2022 (viz přílohy 

zápisu)  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení a zprávu 

o hospodaření za rok 2022 

 

Hlasování:  PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 
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3. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2023 

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výši členského příspěvku 1 000 Kč na rok     

                  2023. 
 

Hlasování:  PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

Rozpočet na rok 2023 

 

Výdaje Příjmy 

Služby banky 2 000 Kč 
Členské příspěvky 25 000 Kč 

Ostatní služby 10 000 Kč 

Celkem 12 000 Kč Celkem 25 000 Kč 

 

Navržený rozpočet je přebytkový s přírůstkem na bankovních účtech ve výši 13.000, - Kč.  

Aktuální stav bankovního účtu k 31.1. 2023 je 135 333,35 Kč.  

 

Rozpočet i nadále počítá s případnou dotací od Libereckého kraje, v rozpočtu však není 

zahrnuto.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2023 jako 

přebytkový. 
 

Hlasování:  PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

Návrh: Zvýšení členského příspěvku od roku 2024 na částku 3 000 Kč.  

 

Zdůvodnění: Každoroční navyšování nákladů na Studijní cestu, možnost realizovat další 

aktivity v rámci Sdružení (např. vzdělávání), inflace.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje zvýšení členského příspěvku od roku 2024 

na částku 3 000 Kč.  

 

Hlasování:  PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

4. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2022 

 

Květa Vinklátová a Jakub Šeps  

V předchozích dvou letech proběhly studijní cesty Sdružení, kdy v roce 2021 byla 

spolupořádána společně s Křišťálovým údolím a cílem bylo poznat sklo jako produkt 

cestovního ruchu v Rakousku a Německu. V roce 2022 byla studijní cesta spojena s kulturními 

příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje a společně navštívili v jižních Čechách České 

Budějovice a rakouské město Linz. Z ohlasů na Studijní cesty vyplynuly důležitost inspirace, 

poznávání a možnost propojení institucí a subjektů cestovního ruchu a kultury.  

 

 

→ Úkol pro členy Sdružení – do konce února poslat návrhy možné další aktivity Sdružení na 

rok 2023, a to jak na možné cíle / zaměření a cíl studijní cesty, možnosti propojení s různými 

institucemi a subjekty, workshopy nebo školení na email vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz. 

Návrhy budou následně zpracovány a o finální podobě aktivity Sdružení na rok 2023 bude 

rozhodnuto v rámci online hlasování nebo per rollam.  

mailto:vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz
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Žádost: Zaslat programy předchozích Studijních cest, především pro nové zástupce členů 

Sdružení.  

 

5. Aktuality z oddělení cestovního ruchu  

 

Jakub Šeps  

- seznámil přítomné s realizovanými dotačními tituly v roce 2022, představil aktuálně 

vypsané a plánované dotační tituly na rok 2023 a byly komentovány Individuální 

dotace, především navýšení přímých dotací pro turistické regiony  

- představil plán prezentačních akcí a presstripů, mediální plán a marketingová témata 

- bude probíhat monitoring návštěvnosti a sčítání pomocí mobilních sčítačů  

+ viz prezentace v příloze  

 

Dotazy: Zda bude do propagace Libereckého kraje na rok 2023 zahrnutý i výroční rok rodu 

Harrachů a Albrechta z Valdštejna? Ano – obě témata budou v rámci propagace a následných 

aktivit komunikována.  

 

Různé  

 

Mgr. Ondřej Havlíček  

 

• informoval o aktuálně vypsaných projektech: IROP (MMR) – 81. výzva na cestovní 

ruch, předpokládané vyhlášení v červnu 2023 (pravidla, žádosti a klikací systém); 

INTERREG – různé programy, žádosti podávat co nejdříve; Fond Malých projektů 

Česko – Polsko – je možné podávat žádosti na projekty v oblasti cestovního ruchu – 

drobné investiční, marketing nebo „setkávací“. Schvalování bude probíhat 

v červnu/červenci. Došlo k úpravě výše dotace na 80 % a zjednodušení dokladování.  

 

Ing. Jana Hamplová   

 

• informovala o nové koncepci řízení a směrování cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou 

(nová pozice manažera cestovního ruchu a její obsazení od února 2023)  

• město Jablonec nad Nisou se stalo vítězem krajského kola soutěže historické město roku 

a bude Liberecký kraj reprezentovat v celostátní soutěži.  

 

 

Přílohy 

1. Rozvaha 2022 

2. Výsledovka 2022 

3. Návrh rozpočtu na rok 2023 

4. Prezentace Liberecký kraj, oddělení cestovního ruchu – Jakub Šeps  

5. Programy studijních cest z předchozích let  

 

 

Zapsala: Vendula Václavská  
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