Zápis z 43. jednání výkonného výboru spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 6. 1. 2022 od 13,30 do 15,00
Místo jednání: Kancelář starostky na MěÚ Trhové Sviny
Přítomni:
Členové výboru: J. Zeman, J. Bartizal, M. Hluštíková, Vl. Hokr, R. Kocanda, P. Talíř,
T. Šedivý, E. Tarabová
Omluveni: V. Korčaková,
Jednatel: M. Jarolímek
Hosté: Š. Floderová
Program:
Úvod a přivítání účastníků
Rozpočet a jeho plnění
Realizace projektu Provoz JK 2021
Výzva MMR v rámci program Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
5. Objednávka JCCR a její plnění
6. Příprava projektů do výzvy k podávání projektů do programu Jihočeského kraje
7. Valná hromada 2022 a její příprava
1.
2.
3.
4.

Průběh jednání:
Ad 1) Jednání zahájila Mgr. P. Talíř, která přivítal všechny zúčastněné.
Ad 2) Jednatel okomentoval seznam výdajů a příjmů rozdělených dle jednotlivých projektů,
který byl členům výboru zaslán v příloze. Na jednom z listů přílohy je současně i průběžné
plnění rozpočtu. Z tohoto přehledu vyplývá, že výdaje byly ve výši 1 521 880,71 Kč a příjmy
byly ve výši 1 566 248,13. V závěru roku bylo nutné vložit na účet jako návratný osobní vklad
100 000,- Kč. Tento vklad provedl M. Jarolímek. Důvodem bylo to, aby bylo možné poplatit
faktury vztahující se k nákladům projektu Provoz JK. Po vyúčtování této dotace Jihočeskému
kraji by nám mělo být doplaceno ještě 30% slíbené dotace, což představuje cca 83 000,- . Až
se tak stane (zřejmě v únoru), tak by měl být osobní vklad vrácen.
Usnesení 1/43: Výbor bere na vědomí informaci o výdajích a příjmech v roce 2021 a o
realizaci osobního návratného vkladu jednatele ve výši 100 000,- Kč na účet spolku, za účelem
předfinancování nákladů projektu Provoz JK 2021.
Pro: 8x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 3) Projekt trval do 31.12.2021 a k tomuto datu byly finančně vypořádány faktury za
realizované aktivity projektu. Původní rozpočet byl 701 000,- Kč, ale ve skutečnosti bylo
vyčerpáno cca 610 000. Důvodem nedočerpání bylo neuskutečnění některých aktivit (např.
veletrhy) nebo nedočerpání některých položek. Finální dotace by tak měla činit 427 000,- Kč
(70%). Jihočeský kraj poskytl zálohu na dotaci ve výši 343 490,- Kč (rovněž 70% dotace) a po
vyúčtován by měl doplatit zbylých 30% dotace, tedy v našem případě 83 510,- Kč.
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Usnesení 2/43: Výbor bere na vědomí finanční výsledky projektu Provoz JK 2021 a pověřuje
účetní a jednatele zpracováním závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytovateli tak, aby
vše bylo předáno na podatelnu Jihočeského kraje do termínu určeném ve smlouvě o dotaci.
Pro: 8x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 4) Dne 17.12.2021 byla podána žádost na MMR na projekt s názvem Rozvoj turistických
cílů a tras v destinaci Novohradsko-Doudlebsko. Projekt má rozpočet ve výši 1 790 000,- Kč,
přičemž dotace má být 50%, tj. 895 000,- Kč. Ke spoluúčasti se přihlásily obce, kterých se
plánované aktivity dotknou.
Vyhodnocení došlých žádostí lze očekávat nejdříve v dubnu 2022. Realizace projektu je
možná až do listopadu 2023, takže čas na realizaci by byl dostatečný.
Usnesení 3/43: Výbor bere na vědomí podání projektu Rozvoj turistických cílů a tras
v destinaci Novohradsko-Doudlebsko do dotačního programu MMR.
Pro: 8x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 5) 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). V rámci této objednávky byla zrealizována
• propagace instagramového profilu za 1 000,-Kč
• propagace proklikem na webové stránky za 2 730,- Kč – běží až do 30.1.2022
• propagace facebookového profilu za 2 500,- Kč
• propagace jednotlivých akcí na facebookovém profilu (za 2 300,-), které byly plánovány na
konec roku v období zimních prázdnin.
Faktura na 18 000,- Kč pro JCCR již byla vystavena a zaplacena. V lednu pak přijde faktura
na 10 000,- Kč za realizovanou propagaci a práci spojenou s uveřejněním příspěvků a povinné
publicity Jižní Čechy - opravdová láska a Jižní Čechy.
Usnesení 4/43: Výbor bere na vědomí informaci o realizaci objednávky JCCR a souhlasí
s proplacením faktury za náklady, které se plnění této objednávky vyžádalo.
Pro: 8x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 6) 26.11.2021 Jihočeský kraj vyhlásil grantový program Podpora cestovního ruchu.
Uzávěrka pro podávání žádostí je 14.1.2021.
Jednatel navrhl, aby spolek podal projekty do všech tří opatření, které jsou pro destinační
společnosti otevřené.
Do opatření č. 1 je možné podat projekt zaměřený např. na účast na veletrhu Holiday World
v Praze (březen 2022) nebo na Koněspřežku nebo na něco jiného co by Vás napadlo.
Opatření č. 3: je otevřeno pouze pro destinační společnosti a umožňuje žádat o provozní
výdaje, marketing, podporu profesionalizace a rovněž i tvorbu produktů. Jednatel předložil
návrh aktivita a rozpočtu tohoto projektu.
Do opatření č. 4 je možné podat projekt zaměřený např. na obnovu stezky Údolím Černé nebo
na cyklotrasu přes Polušku nebo na instalaci sčítačů na rozhledny nebo na opravu a doplnění
drobného turistického mobiliáře v obcích.
Usnesení 5/43: Výbor schvaluje podání tří projektů do opatření č. 1, 3 a 4 a pověřuje jednatele
zpracováním a podáním těchto projektů do data uzávěrky.
Výbor schvaluje aby projekt do opatření č. 1 byl zaměřen na rozvoj produktu Koněspřežka a
aby projekt do opatření č. 4 byl zaměřen na opravu a doplnění drobného turistického mobiliáře
v obcích. Výbor dále schvaluje aktivity a rozpočet, který bude součástí projektu podávaného
do opatření č. 3 ve výši 730 000,- Kč
Pro: 8x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x
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Ad 7) Výbor projednal termín valné hromady. V roce 2021 se s ohledem na opatření kvůli
Covidu konala až v červnu, ale letos by se měla konat dříve, tj. na přelomu února a března.
Usnesení 6/43: Výbor stanovil termín konání valné hromady na 10.3.2022 a za místo jednání
určil Borovany. Výbor pověřuje jednatele a účetní přípravou podkladových materiálů, které
budou předloženy ke schválení na dalším jednání výboru dne 22.2.2022.
Pro: 8x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek

Schválila: P. Talíř
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