Zápis z 38. jednání výkonného výboru spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 10. 6. 2021 od 13,00 do 15,00
Místo jednání: Borovany – Městská knihovna
Přítomni:
Členové výboru: J. Zeman, J. Bartizal, M. Hluštíková, Vl. Hokr, E. Tarabová
Omluveni: P. Talíř, R. Kocanda, T. Šedivý, V. Korčaková
Jednatel: M. Jarolímek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod a přivítání účastníků
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 a plán činnosti na rok 2021
Zpráva revizní komise za rok 2020
Program Dovolená v jižních Čechách a zapojení destinace do programu
Zpráva o jednání se starostkou kamenného Újezdu a Včelné o vstupu do destinace
Přehled publikací na skladu a způsob jejich distribuce v roce 2021

Průběh jednání:
Ad 1) Jednání zahájil jednatel Michal Jarolímek, který přivítal všechny zúčastněné.
Ad 2) Jednatel předložil členům výboru Zprávu o činnosti, kterou zpracoval a Zprávu o
hospodaření za rok 2020, kterou zpracovala účetní P. Kozáková. V případě Zprávy o
hospodaření vysvětlil přítomným jednotlivé části zprávy a obsah některých uváděných položek
a jejich hodnot.
Usnesení 1/38
Výbor schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2020 a Zprávu o hospodaření za rok 2020 a postupuje
obě zprávy ke schválení Valnou hromadou, která se uskuteční 17.6.2021 v Trhových Svinech.
Pro: 5x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Ad 3): Jednatel předložil členům výboru návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh plánu činnosti na
rok 2021. Oba dva návrhy vychází z již schválených dotací od MMR, Jihočeského kraje,
Sdružení Růže, SMO Pomalší a obce Dolní Dvořiště.
Usnesení 2/38: Výbor schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh plánu činnosti na rok
2021 a postupuje oba dva návrhy ke schválení Valnou hromadou, která se uskuteční
17.6.2021 v Trhových Svinech.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 4): Jednatel seznámil členy výboru, že proběhlo jednání revizní komise, která provedla
kontrolu účetnictví, účetních dokladů a čerpání rozpočtu v roce 2020. Revizní komise
vypracovala revizní zprávu, která bude předložena na Valné hromadě 17.6.2021.
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Usnesení 3/38: Výbor bere na vědomí Revizní zprávu za rok 2020 a postupuje jí k projednání
na Valné hromadě 17.6.2021.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 5) Jednatel informoval členy výboru o programu JCCR s názvem Dovolená v jižních
Čechách. Úkolem jednotlivých destinačních managementů je propagace tohoto programu
mezi ubytovateli a získání těchto ubytovatelů k tomu, aby se programu zúčastnili. Podmínkou
je, aby nabídli nějakou slevu na ubytování či bonus, který by host získal, pokud si ubytování
zarezervuje v rámci programu. Město Nové Hrady se rozhodlo zapojeným ubytovatelům
poskytnout pro jejich hosty bonus ve formě volných vstupenek do městského muzea, hrobky
a skanzenu.
Usnesení 4/38: Výbor bere na vědomí informaci jednatele o programu Dovolená v jižních
Čechách.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 6) Jednatel informoval členy výboru o jednání se starostkami obcí Kamenný Újezd a Včelná
o vstupu do území destinace Novohradsko-Doudlebsko. Obou jednání se dále zúčastnil T.
Šedivý. Na jednání byl představen spolek Novohradsko-Doudlebsko a byly nastíněny možné
varianty vzájemné spolupráce v situaci, kdy se území obou obcí začlení do naší turistické
oblasti. Výsledkem jednání byl předběžný souhlas, který však musí schválit zastupitelstvo
obou obcí. Za tímto účelem jednatel přislíbil zaslat oběma starostkám podrobnější informace
o spolku, o jeho aktivitách a zdrojích financování.
Usnesení 5/38: Výbor bere na vědomí informaci jednatele o jednání se starostkami obcí
Kamenný Újezd a Včelná a pověřuje jednatelem dalším jednáním a případnou účastí na
jednání zastupitelstva zmíněných obcí.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 0x

Ad 7) Jednatel předložil členům výboru seznam publikací, které jsou k dispozici ve skladu a
navrhl, že rozešle na informační centra, ubytovatele, obce a další možné zájemce nabídku
k odkoupení těchto publikací.
Usnesení 6/38: Výbor souhlasí s návrhem jednatele na způsob distribuce a s cenami
uvedenými u jednotlivých publikací, za které budou nabízeny k prodeji.
Pro: 5x Proti: 0x Zdržel se: 0x

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek

Schválila: V. Korčaková
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