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Zápis z 45. jednání výkonného výboru spolku  
Novohradsko – Doudlebsko, z.s. 

 

 
Termín konání: 28. 3. 2022 od 13,00 do 15,00 
 
Místo jednání:  Kancelář starostky na MěÚ Trhové Sviny   
 
Přítomni:   
Členové výboru: J. Zeman, J. Bartizal, M. Hluštíková, E. Tarabová V. Korčaková, R. 
Kocanda 
Omluveni:, P. Talíř, Z.Guthová, Vl. Hokr, 
Jednatel: M. Jarolímek (on-line) 
 
Program:  
1. Úvod a přivítání účastníků 
2. Volba předsedy/předsedkyně a místopředsedy/místopředsedkyně 
3. Odsouhlasení zápisu z valné hromady  
4. Projednání nové smlouvy s JCCR   
5. Příprava turistických noviny 2022  
6. Upravený rozpočet projektu Provoz JK 2022 – patření č. 3   
7. Informace o proběhlých akcích   
 

 

Průběh jednání: 
Ad 1)  Jednání zahájila Mgr. V. Korčaková, která přivítal všechny zúčastněné.  Jednatel byl 
připojen přes počítač.    
 
Ad 2) Na Valné hromadě byl zvolen výbor spolku a tento výbor by měl zvolit 

předsedu/předsedkyni a místopředsedu/místopředsedkyni. Kandidátkou na předsedkyni je 

Mgr. Věra Korčaková. Kandidátem na místopředsedu je Mgr. Pavel Talíř.     

Usnesení 1/45: Výbor volí za předsedkyni Mgr. Věru Korčakovou.     

Pro: 5x  Proti: 0x Zdržel se: 1x 
 
Usnesení 2/45: Výbor volí za místopředsedu Mgr. Pavla Talíře   
 

Pro: 6x  Proti: 0x Zdržel se: 0x  

 
Ad 3) Na základě došlých připomínek k rozeslanému zápisu z VH zapisovatel tento zápis 
upravil a poslal ho jako podklad k tomuto bodu. Až bude zápis odsouhlasen může být 
zveřejněn na webu a zaslán všem členům spolku. 
 
Usnesení 3/45: Výbor schvaluje Zápis z Valné hromady spolku z 10.3.2022.  
 

Pro: 5x  Proti: 0x  Zdržel se: 1x        
 
Ad 4) 22.3.2022 proběhla schůzka vedení všech destinací, na které se probíraly připomínky k 
návrhu smlouvy o spolupráci destinací s JCCR. Za nás se této schůzky účastnila online Věrka 
Korčaková a Michal Jarolímek. Na základě výsledků této schůzky byl návrh smlouvy upraven 
a v pátek 25.3.2022 byl tento nový návrh zaslán na destinace k projednání. Vedení destinací 
byly požádány o vyslovení nějakého stanoviska a zaslání toho stanoviska řediteli JCCR.  Nový 
návrh smlouvy byl členům zaslán jako podklad pro toto jednání.  
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Usnesení 4/45: Výbor souhlasí s návrhem Smlouvy o vzájemné spolupráci, která by měla být 
uzavřena mezi JCCR a destinací bez dalších připomínek.  
  

Pro: 6x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        
 
Ad 5) Náhled turistických novin 2022 byl v pátek zaslán k věcné korektuře s termínem pro 
vyjádření do 30.3.2022. Současně proběhl cenový průzkum u několika tiskáren. Výsledky 
tohoto průzkumu byly zaslány jako podklad pro toto jednání. Výbor všechny cenové nabídky 
posoudil a vybral nabídku s nejnižší nabízenou cenou. Dále výbor diskutoval počet vydaných 
kusů novin.  
 

Usnesení 5/45: Výbor souhlasí s výběrem firmy JKA s.r.o., se sídlem K. Weise 2619, 370 04 
České Budějovice, IČ 01894595  a ukládá jednateli předat této firmě objednávku na tisk 5 000 
kusů novin.    
      

Pro: 6x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        
 
Ad 6) Výběrová komise Jihočeského kraje rozhodla o podpoře našeho projektu ve výši 399 
612 Kč., což při 70% dotaci dává celkový rozpočet 570 874,-Kč. Současně jsme byli vyzváni, 
abychom na tuto částku upravili podrobný rozpočet projektu vztahující se k aktivitám, které 
chceme v rámci projektu realizovat. Tento podrobný rozpočet musíme do 31.3.2022 odevzdat 
na JCCR. Výbor projednal návrh upraveného rozpočtu, který byl zaslán jako podkladový 
materiál.   
 

Usnesení 6/45: Výbor schvaluje návrh upraveného rozpočtu projektu Provoz JK 2022  
podávaného do opatření č. 3 a pověřuje jednatele předáním upraveného rozpočtu do 
31.3.2022 na JCCR a Jihočeský kraj.   
 

Pro: 6x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        

 
Ad 7) Jednatel informoval výbor o proběhlých akcích, především pak o účasti destinace na 
veletrhu Holiday World a workshop k venkovským památkám. 
 
Usnesení 7/45: Výbor bere na vědomí informaci o proběhlých akcích.   
     

Pro: 6x  Proti: 0x  Zdržel se: 0x        
 
 
 
 

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek     Schválila: Mgr. Věra Korčaková  

 


