Zápis z 37. jednání výkonného výboru spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 21. 4. 2021 od 14,00 do 16,00
Místo jednání: Kancelář starostky na MěÚ Trhové Sviny
Přítomni:
Členové výboru: V. Korčaková, J. Zeman, J. Bartizal, M. Hluštíková, Vl. Hokr
Omluveni: P. Talíř, E. Tarabová, R. Kocanda, T. Šedivý
Jednatel: M. Jarolímek
Hosté: Š. Floderová

Program:
1. Úvod a přivítání účastníků
2. Zpráva o schůzce na JCCR k úpravám území po zrušení DMO Podkletí
3. Aktuální dění v organizaci cestovního ruchu v JK a s tím související změny v

území naší destinace
4. Projekty a aktuálně řešené aktivity destinace
5. Výsledek hospodaření za rok 2020 a výroční zpráva za rok 2020
6. Rozpočet na rok 2021 a plán činnosti
Průběh jednání:
Ad 1) Jednání zahájila Mgr. V. Korčaková, která přivítala všechny zúčastněné.
Ad 2) Jednání s Českrokrumlovským regionem o jejich návrhu na úpravu území destinace
Jednání proběhlo za účasti J. Poláška a K. Kaštylové z JCCR. Návrhem ČSR je, že si vezmou
území tří našich obcí (Mirkovice, Zubčice, Věžovaté Pláně – viz mapka). Obec Mirkovice je
řádným členem Novohradsko-Doudlebsko, z.s. a dle sdělení pana starosty na tom nechtějí nic
měnit. V případě dvou dalších obcí je situace otevřená. Důvodem proč to ČKR chce je prý
splnění podmínek národní certifikace. Myslím, že o tom do jaké destinace která obec bude
patřit rozhoduje především samospráva obce a nelze, aby si kterákoliv destinačka určovala,
kterou obec che a kterou nechce
Usnesení 1/37
Výbor bere na vědomí informaci jednatele o jednání s Českokrumlovským regionem a JCCR.
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Ad 3): V rámci rozpočtu Jihočeského kraje došlo ke krácení rozpočtu JCCR oproti roku 2020
o cca 10 mil. Kč. Znamená to omezení či zastavení některých aktivit a snížení zaměstnanců o
7 osob. Dva z těchto 7 zaměstnanců by měli být dva produktoví manažeři destinaček. Zatím
bude do března 2021 vše při starém, ale od dubna dojde k tomuto snížení. V návrhu je zatím
to, že se to bude týkat Podkletí a Prácheňska, ale není to zatím jisté, protože to bude teprve
schvalovat vedení kraje. Existují i další návrhy, které vyplývají z jiného klíče výběru. Nicméně,
kdyby to bylo Podkletí tak potom vzniká otázka, jestli destinačka zanikne jako taková a pokud
ano, pak je možné jednat o začlenění některých obcí do naší. Např. Kamenný Újezd, Dolní
Třebonín, Včelná. V tuto chvíli je to však předčasné.
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Usnesení 2/37: Výbor bere na vědomí informaci jednatele o aktuálním dění v organizaci
cestovního ruchu v Jihočeském kraji.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 4): Všechny projekty, které byly realizovány v roce 2020 a jejich fyzické ukončení bylo ke
konci roku 2020 byly poskytovatelům (Jihočeský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj řádně
vyúčtovány a výstupy těchto projektů byly k vyúčtování doloženy.
Na rok 2021 nám byl schválen projekt z dotačního programu MMR. Celkový rozpočet projektu
činí 500 000,- Kč, přičemž dotace je 50%. Na základě naší žádosti o změnu byl celkový
rozpočet projektu zkrácen na 300 000,- Kč. Změna byla poskytovatelem odsouhlasena.
Rozhodnutí zatím nebylo vydáno.
10.3.2021 byl podána žádost o dotaci z Jihočeského kraje na projekt Obnova cestovního ruchu
v destinaci Novohradsko-Doudlebsko v roce 2021. Celkové náklady projektu jsou 701 000,Kč a dotace z toho činí 490 700,- Kč. Rozhodování o dotaci bude probíhat v průběhu května
2021.
Usnesení 3/37: Výbor bere na vědomí zprávu o vyúčtování projektů z roku 2020. Výbor dále
schvaluje podání žádosti o změnu u projektu Marketing a rozvoj destinace NovohradskoDoudlebsko a potvrzuje hlasování per rollam, kterým bylo schváleno podání projektu Obnova
cestovního ruchu v destinaci Novohradsko-Doudlebsko v roce 2021 s celkovými náklady
701 000,- Kč.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 2x
Ad 5) Zpráva o činnosti za rok 2020
Stručný přehled byl zaslán jako podkladový materiál pro jednání v příloze nazvané Plán
činnosti 2020. Tento plán byl doplněn poznámkami o jeho plnění. Jednatel vysvětil plnění
jednotlivých aktivit a odpověděl na dotazy přítomných členů výboru. Na základě tohoto
materiálu bude zpracována Zpráva o činnosti za rok 2020 předložená Valné hromadě, která
se uskuteční až to epidemiologická situace umožní (květen nebo červen).
Usnesení 4/37: Výbor bere na vědomí zprávu jednatele o realizaci aktivit v roce 2020 a
pověřuje jednatele přípravou Zprávy o činnosti za rok 2020, která následně bude předložena
valné hromadě.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 6) Jednatel předložil výboru návrh rozpočtu spolku na rok 2021 a plán činnosti na rok 2021.
Tento návrh vychází ze schválených projektů a z aktivit, které výbor navrhl na posledním
jednání, které se uskutečnilo v prosinci 2020.
Usnesení 5/37: Výbor bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 a plán činnosti na rok 2021.
Výbor pověřuje jednatele přípravou finálního návrhu rozpočtu na rok 2021 a plánu činnosti na
rok 2021 a předložením obou dokumentů na dalším jednání výboru.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek

Schválila: V. Korčaková
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