Zápis z 41. jednání výkonného výboru spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 8. 10. 2021 od 8,30 do 11,00
Místo jednání: Kancelář starostky na MěÚ Trhové Sviny
Přítomni:
Členové výboru: J. Zeman, V. Korčaková, J. Bartizal, M. Hluštíková, Vl. Hokr,
T. Šedivý, E. Tarabová
Omluveni: R. Kocanda, P. Talíř
Jednatel: M. Jarolímek
Hosté: Š. Floderová
Program:
Úvod a přivítání účastníků
Vstup obce Kamenný Újezd do turistické oblasti
Venkovské památky
Výzva MMR v rámci program Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
5. Objednávka Czechtourism
6. Videospoty k naučným stezkám
7. Rozpočet a jeho plnění
1.
2.
3.
4.

Průběh jednání:
Ad 1) Jednání zahájila Mgr. V. Korčaková, která přivítala všechny zúčastněné.
Ad 2) Jednatel informoval členy o své účasti na jednání zastupitelstva obce Kamenný Újezd.
Stručně zde představil aktivity spolku a po několika otázkách zastupitelů došlo k hlasování o
začlenění obce do turistické oblasti. Vstup byl schválen jednomyslně. V roce 2021 tedy
přistoupily dvě obce (Včelná a Kamenný Újezd). Výbor by měl rozhodnout, jestli tyto dvě obce
budou platit členský příspěvek za rok 2021.
Usnesení 1/41: Výbor schvaluje členství obce Kamenný Újezd a obce Včelná v spolku
Novohradsko-Doudlebsko, z.s. a vzhledem k tomu, že obce vstoupily do spolku v průběhu
druhé poloviny roku souhlasí u obou obcí s prominutím zaplacení členského příspěvku pro rok
2021.
Pro: 7x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 3) Jednatel informoval členy výboru o tom, že Silva Nortica a Jihočeská centrála cestovního
ruchu startuje projekt s názvem Venkovské památky. V rámci naší oblasti jsem v červnu posílal
výzvu obcím a dalším subjektům, aby se do projektu přihlásily. Seznam těchto přihlášených
byl zaslán jako podklad pro jednání. Projekt oficiálně startuje 14.10.2021 konferencí, která se
uskuteční v Holašovicích. Následně bude ze seznamu přihlášených vybíráno, které památky
budou do projektu zahrnuty.
Usnesení 2/41: Výbor bere na vědomí informaci jednatele o projektu Venkovské památky.
Pro: 7x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x

1

Ad 4): Jednatel informoval členy, že byla vyhlášena výzva MMR k podávání projektů na
drobnou turistickou infrastrukturu s uzávěrkou 17.12.2021. P. Kozáková dala odborné
stanovisko k tomu, jestli spolek splňuje finanční zdraví. Její stanovisko je pozitivní (rovněž
zasláno v podkladových materiálech). Výbor by měl rozhodnout, jestli se pustit do přípravy
projektu nebo nepustit a pokud ano, pak je třeba sestavit seznam aktivit, které by byly součástí
projektu. Členové výboru již v rámci jednání některé návrhy aktivit jmenovali.
Usnesení 3/41: Výbor bere na vědomí informaci jednatele o vyhlášeném programu a souhlasí
s tím, aby byla připravena projektová žádost do tohoto programu. Jednatele pověřuje, aby
oslovil informační centra, členy destinace a další subjekty s výzvou vytipování možných aktivit
a na základě ohlasů, aby připravil seznam, o kterém pak bude jednáno na další schůzi výboru
v listopadu.
Pro: 6x
Proti: 0x
Zdržel se: 1x
Ad 5) Objednávka Czechtourism
Objednávka je postupně plněna. Na základě výzvy, kterou jednatel rozeslal na jednotlivá IC v
území se přihlásila Z. Guthová ke zpracování tématu Lokální produkty, Š. Floderová k tématu
Kde je voda dobrá, K. Jarolímková k tématu Železná opona a E. Tarabová k tématu
Koněspřežka. Zbylé téma zůstalo neobsazeno (Zemská cesta) a bude řešeno jednatelem.
Usnesení 4/41: Výbor bere na vědomí informaci stavu plnění objednávky a souhlasí
s uzavřením DPP s výše uvedenými osobami na zpracování daných témat.
Pro: 7x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Ad 6) Videospoty k naučným stezkám
F. Marchal dodal dnes (6.10.2021) finální videospoty k naučným stezkám. Zde je odkaz na
stažení všech sedmi videospotů. https://www.uschovna.cz/zasilka/QQV23XUIAWY3UWSKPEX/. V minulém týdnu proběhlo natáčení cca 10 minutového videospotů hrazeného z JCCR.
Tématem je pozvánka na dvoudenní pobyt v oblasti. Pracovní verze videospotu je ke stažení
zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/QOGGMBYYSTWTGZRH-6I5/
Usnesení 5/41: Výbor bere na vědomí informaci o splnění závazku F. Marchala a předání
sedmi videospotů s voiceoverem.
Pro: 7x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x
Ad 7) Rozpočet a jeho plnění
Členům výboru byl jako podkladový materiál zaslán seznam výdajů a příjmů rozdělených dle
jednotlivých projektů. Na jednom z listů přílohy je současně i průběžné plnění rozpočtu.
V rámci diskuse byly vysvětleno čerpání některých položek.
Usnesení 6/41: Výbor bere na vědomí informaci stavu plnění rozpočtu.
Pro: 7x
Proti: 0x
Zdržel se: 0x

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek

Schválila: V. Korčaková
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