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Zápis z 42. jednání výkonného výboru spolku  
Novohradsko – Doudlebsko, z.s. 

 

 
Termín konání: 30. 11. 2021 od 13,30 do 15,00 
 
Místo jednání:  Kancelář starostky na MěÚ Trhové Sviny   
 
Přítomni:   
Členové výboru: J. Zeman, V. Korčaková,  J. Bartizal, M. Hluštíková, Vl. Hokr,            
Omluveni: R. Kocanda, P. Talíř, T. Šedivý, E. Tarabová 
Jednatel: M. Jarolímek 
Hosté: Š. Floderová  
 
Program:  
1. Úvod a přivítání účastníků 
2. Venkovské památky a MonumTech 
3. Výzva MMR v rámci program Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu 
4. Objednávka Czechtourism a JCCR 
5. Realizace projektu MMR 2020 – 2021 
6. Realizace projektu Dolní Dvořiště 
7. Realizace projektu Provoz JK 2021 
8. Vyhlášení výzvy k podávání projektů do programu Jihočeského kraje  
9. Rozpočet a jeho plnění  
 

 

Průběh jednání: 
Ad 1)  Jednání zahájila Mgr. V. Korčaková, která přivítala všechny zúčastněné.     
 
Ad 2) V rámci projektu Venkovské památky byly Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (na 

základě našeho doporučení) vybrány památky, které budou součástí projektu a dostanou tak 

marketingovou podporu. Tyto památky jsou uvedeny v podkladovém materiálu.  Rovněž byly 

určeny tzv. Centra nabídky. V jihočeském kraji jich je celkem 5. Vesměs jde o informační 

centra a jejich úkolem bude provádět marketingová opatření a propagovat vybrané památky 

v dané oblasti. Jedním z Center nabídky bude IC Trhové Sviny. Z původně navrhovaného 

seznamu vypadla většina církevních památek a Muzeum koněspřežky v Bujanově. V případě 

muzea byl argument, že koněspřežka je zapojena do projektu zaměřeného na technické 

památky s názvem MonumTech. Jeho nositelem je RERA České Budějovice. Na základě této 

informace proběhlo jednání, kde jsme si vzájemně řekli, co ke koněspřežce děláme a 

chystáme v roce 2022. V podstatě je ten projekt zaměřen také na marketing (nějaké 

videospoty, tištěná mapa technických památek a koncepce využití těchto památek pro 

cestovní ruch).   

Usnesení 1/42: Výbor bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu Venkovské 

památky a informaci o projektu MonumTech, kterou realizuje RERA Č.B.    

Pro: 5x  Proti: 0x Zdržel se: 0x   
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Ad 3) Jednatel rozeslal na všechny obce v destinaci informaci o možnosti získat dotaci na 
doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu v rámci dotace z MMR. Současně o výzvě 
informoval na minulém výboru. Na základě těchto informací se sešlo několik námětů, které 
byly zaslány v podkladovém materiálu všem členům výboru. Výbor tento seznam prošel a 
rozhodl se vyřadit ze seznamu nákup infopointů. Současně souhlasil, aby byla do projektu 
zahrnuta výroba a instalace panelů na trase Nové Hrady – Nakolice. Do termínu podání žádosti 
je třeba k jednotlivým aktivitám stanovit rozpočet a získat souhlasy vlastníků pozemků, na 
kterých mají být jednotlivé prvky instalovány.    
 
Usnesení 2/42: Výbor souhlasí s návrhem aktivit v upraveném znění a pověřuje jednatele a 
garanty dalších aktivit (J. Zemen, J. Bartizal, Vl. Hokr) zajištěním nezbytných informací 
(rozpočet) a příloh (listy vlastnictví a souhlasy vlastníků s instalací).  
Pro: 5x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        
 
 
Ad 4) Objednávka Czechtourism a JCCR  
Objednávka od Czechtourismu v hodnotě 60 000,- kč byla splněna a následně byla odeslána 
faktura za splněné aktivity. Ty byly následující:  

• Průběžné zasílání novinek a relevantních informací z území DMO 

• Uvedení loga Kudy z Nudy na webu DMO, včetně aktivního prolinku 

• Poskytnutí loga DMO k využití pro agenturu Czechtourism 

• Poskytnutí alespoň pěti článků k produktové nabídce DMO 

• Poskytnutí alespoň 10 fotografií atraktivit destinace  

• Poskytnutí odkazu na aktuální marketingový plán destinace, který bude umístěn na webu 
destinace   

V listopadu byla přijata objednávka od JCCR (ve výši 18 000,- Kč) na realizaci kampaně 
Opravdový advent a zima v jižních Čechách prostřednictvím on-line propagace (facebook, 
Instagram, bannery). Objednávka byla členům výboru zaslána v podkladových materiálech. 
 

Usnesení 3/42: Výbor bere na vědomí informaci stavu plnění objednávky od Czechtourism a 
souhlasí s přijetím objednávky od JCCR a pověřuje jednatele, aby zajistil plnění objednaných 
aktivit.      
Pro: 5x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        
 
Ad 5): Realizace projektu MMR 2020-2021   
Co se týče aktivit projektu, tak zatím nejsou hotovy dvě aktivity.  
1) Fotobanka: Byly zaplaceni fotografové, které fotí pro Borovansko, Benešovsko, 

Novohradsko, Velešínsko, ale zatím byly dodány fotky jen z  Velešínska a Novohradska.  
Zájem o využití fotek je i Trhovosvinenska, ale fotograf zatím zaplacen nebyl. To je nutné 
řešit co nejdříve. Nicméně 100 fotek bude splněno  

2) Vzdělávací kurzy. Zatím neproběhl kurz na zpracování propagačních videospotů. Termín 
byl dán, ale pro kolizi jiných termínů a nedostatek účastníků bylo konání odloženo. Kurz 
proběhne v náhradním prosincovém termínu.  

Vyúčtování projektu se musí MMR předložit do 31.1.2022. 
 
Usnesení 4/42: Výbor bere na vědomí informaci jednatele a J. Zemana o stavu realizace 
projektu a pověřuje je dokončením výše uvedených aktivit.           
Pro: 5x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        
    
Ad 6) Realizace projektu pro Dolní Dvořiště  
Projekt byl po finanční i věcné stránce dokončen a vyúčtován. O projektu podrobněji informoval  
J. Zeman.   
 

Usnesení 5/42: Výbor bere na vědomí informaci J. Zemana o stavu realizace projektu pro 
Dolní Dvořiště.      
Pro: 5x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        



3 
 

Ad 7) Realizace projektu Provoz JK 2021   
Projekt trvá do 31.12.2021 a v jeho rámci se musí dokončit následující aktivity:  

• Naučná stezka kolem Římovské přehrady  

• Interaktivní panel v Rožmitále na Šumavě 

• Rozvoj produktu Železná opona, přenesení do terénu pomocí QR kódů 

• Vytvoření dvou míst pro sčítací zařízení (Trhové Sviny, Holkov) 

• Nákup prodejního stánku s potiskem 

• Spuštění e-shopu  

• Dokončení aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu na území NO-DO (návrhovou 
část zašlu do 12. prosince k připomínkování)  

• Vytištění publikace Doudlebsko-krajina venkova (již se tiskne) 
 
Usnesení 6/42: Výbor bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu a ukládá jednateli 
aj. Zemanovi dokončením výše uvedených aktivit do 31.12.2021.       
Pro: 5x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        
 
Ad 8) Vyhlášení výzvy k podávání projektů do programu Jihočeského kraje    
26.11.2021 Jihočeský kraj vyhlásil grantový program Podpora cestovního ruchu. Uzávěrka pro 
podávání žádostí je 14.1.2021. Opatření, která jsou otevřena pro destinaci:  
Opatření č. 1: Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a tematického roku – 
neinvestičního charakteru  
Opatření č. 3: Podpora činnosti a provozu destinačních managementů – neinvestičního 
charakteru  
Opatření č. 4: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji – 
investičního i neinvestičního charakteru 
Podrobná pravidla byly členům výboru zaslány v podkladových materiálech. Vzhledem 
k termínu uzávěrky pro podávání žádostí bude třeba rychle sestavit seznam aktivit, které 
budou součástí projektu. Za tímto účelem jednatel rozešle na informační centra, členy 
destinace a další subjekty informaci o vyhlášeném programu a výzvu k formulování aktivit 
projektu.  
 
Usnesení 7/42: Výbor bere na vědomí informaci o vyhlášené výzvě a pověřuje jednatele o 
zajištění přípravy projektu, včetně seznamu aktivit na základě návrhů od členů destinace, 
informačních center a dalších subjektů nejpozději do 5.1.2022        
Pro: 5x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        

 
 
Ad 9) 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 8/42: Výbor bere na vědomí informaci stavu plnění rozpočtu.     
Pro: 5x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        
 
 
      

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek     Schválila: V. Korčaková 

 


