Zápis z 44. jednání výkonného výboru spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 22. 2. 2022 od 13,30 do 15,00
Místo jednání: Kancelář starostky na MěÚ Trhové Sviny
Přítomni:
Členové výboru: J. Zeman, J. Bartizal, M. Hluštíková, E. Tarabová V. Korčaková,
Omluveni: R. Kocanda, P. Talíř, T. Šedivý, Vl. Hokr,
Jednatel: M. Jarolímek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod a přivítání účastníků
Projednání nové smlouvy s JCCR
Příprava valné hromady
Turistické noviny a kalendář akcí pro rok 2022
Informace o podaných projektech na Jihočeský kraj
Účast na akcích v březnu a dubnu
Návštěvnost turistických cílů v destinaci v roce 2021

Průběh jednání:
Ad 1) Jednání zahájila Mgr. V. Korčaková, která přivítal všechny zúčastněné.
Ad 2) Termín pro odeslání případných připomínek byl původně 23.2.2022, ale nyní byl
prodloužen do 1.3.2022. V druhé polovině března by k tomuto návrhu mělo proběhnout online
setkání vedení TO s ředitelem JCCR. Termín setkání bude upřesněn. Výbor diskutoval o
návrhu smlouvy s tím, že jediné připomínky byly k bodu 2.2. a 2.3. Současné znění těchto
bodů nezohledňuje současný stav u destinací, které již mají svého produktového manažera
vybrány, což by mohlo způsobit nejasnosti a různé výklady.
Usnesení 1/44: Výbor bere na vědomí návrh nové smlouvy s JCCR a doporučuje upravit
formulaci bodu 2.2. a 2.3. tak, aby tyto body reflektovali stav, kdy destinace mají již
produktového manažera vybrány. K ostatním bodům smlouvy nemá výbor připomínky čí
návrhy na úpravu
Pro: 5x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 3) Členové výboru obdrželi před konáním 44. jednání výboru mailem následující podklady:
Zpráva o činnosti 2021, Zpráva o hospodaření 2021, Návrh plánu činnosti na rok 2022 a návrh
rozpočtu na rok 2022.
Valná hromada by měla být volební. Poslední volební VH se uskutečnila v roce 2019 (5.3.2019
ve Velešíně). Stanovený termín pro valnou hromadu je 10.3.2022 od 13:00 hodin
v Borovanech.
Nominace na členy výboru a revizní komise:
Výbor: V. Korčaková, M. Hluštíková, J. Zeman, J. Bartizal, E. Tarabová, R. Kocanda, Vl. Hokr,
P. Talíř, N. Kůzlová, Z. Guthová
Revizní komise: S. Trs, J. Klor, S. Malík
Usnesení 2/44: Výbor schvaluje Zprávu o činnosti 2021, Zprávu o hospodaření 2021, Návrh
plánu činnosti na rok 2022 a Návrh rozpočtu na rok 2022 a postupuje tyto dokumenty ke
schválení valné hromadě spolku.
Výbor bere na vědomí seznam kandidátů do výboru a revizní komise.
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Výbor pověřuje jednatele přípravou valné hromady a ukládá včasné rozeslání pozvánky
s programem a podkladovými materiály.
Pro: 5x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 4) Výbor projednal harmonogram, návrh obsahu TN a jejich formu.
Inzerce: 6 - 10 tisíc na stranu A3, tj. 1500 – 2 500 na A5.
Inzerce by se ale měla nabízet jako balíček, tj. společně s webem, fcb a dalšími tiskovinami.
Pro výběrové řízení na tiskárnu nebo cenový průzkum je třeba znát přesné technické
parametry všech plánovaných publikací.
Usnesení 3/44: Výbor souhlasí s harmonogramem přípravy a návrhem na obsah turistických
novin a pověřuje jednatele rozesláním výzvy dostupným tiskárnám k podání cenových nabídek
na tisk turistických novin. Výbor souhlasí, aby grafické zpracování novin provedl P. Jaloševský.
Pro: 5x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 5) Jednatel informoval členy výboru o podaných projektech do grantového programu
Jihočeského kraje na podporu cestovního ruchu. Byly podány následující projekty:
• Opatření č. 3: Provozní projekt ve výši 730 000,- kč
• Opatření č. 1: Po stopách koněspřežné železnice na území turistické oblasti
Novohradsko-Doudlebsko ve výši 110 000,- Kč
• Opatření č. 4: Obnova, modernizace a doplnění drobné turistické infrastruktury v
turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko ve výši 140 000,- Kč
Usnesení 4/44: Výbor bere na vědomí informaci o třech podaných projektech do grantového
programu Jihočeského kraje na podporu cestovního ruchu.
Pro: 5x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 6) Výbor projednal účast destinace na následujících akcích:
Holiday World ( 18.-20.3. 2022) Účast byla ze strany JCCR stanovena jako povinná. Spolek
by měl zaplatit ubytování, které je již zamluveno. Cena 3000,- Kč na dvě noci. Vybavení stánku
bude malý pult sdílený s ČB, takže málo propagačních materiálů, nejlépe zaměřeno na
cykloturistiku. Personálně stánek po všechny dny zajistí M. Jarolímek.
Travelcon (21. – 22.4.2022). Dvoudenní konference, na kterou je účast dobrovolná. Nabídka
na účast byla rozeslána partnerům v destinaci.
Regiony ČR 2022 v Lysé nad Labem (21. – 24. 4. 2022). Termínově koliduje s Travelconem,
takže účast jen tehdy, pokud se podaří zajistit personální obsazení stánku.
Workshop Venkovské památky: 24.3.2022 ve Velešíně. Velešín byl současně vybrán za místo
pro geolokační hru (Lazebna).
Usnesení 5/44: Výbor schvaluje účast destinace na veletrhu Holiday World a souhlasí
s předpokládanými náklady pro personální zajištění sdíleného stánku. Výbor dále doporučuje
členům destinace účast na konferenci Travelcon a workshopu Venkovské památky ve
Velešíně.
Pro: 5x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 7) Jednatel seznámil výbor s výsledky šetření návštěvnosti turistických cílů v destinaci.
Výsledky mohou posloužit k porovnání s rokem 2020 a pro majitele či správce mohou pomoci
při nastavení marketingových opatření pro rok 2022.
Usnesení 6/44: Výbor bere na vědomí informaci o návštěvnosti turistických cílů v roce 2021.
Pro: 5x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek

Schválila: Mgr. Věra Korčaková
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