Zápis z 46. jednání výkonného výboru spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 29. 4. 2022 od 13,00 do 15,00
Místo jednání: Kancelář starostky na MěÚ Trhové Sviny
Přítomni:
Členové výboru: J. Bartizal, M. Hluštíková, E. Tarabová, V. Korčaková, Vl. Hokr,
Z.Guthová,
Omluveni:, P. Talíř, J. Zeman, R. Kocanda
Jednatel: M. Jarolímek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod a přivítání účastníků
Úprava rozpočtu schváleného na valné hromadě
Aktualizace pravidel pro certifikaci Opravdu od nás
Žádosti o příspěvek od mikroregionů
Turistické noviny 2022
Informace o akci Sousedské slavnosti

Průběh jednání:
Ad 1) Jednání zahájila Mgr. V. Korčaková, která přivítal všechny zúčastněné.
Ad 2) Na Valné hromadě byl schválen rozpočet na rok 2022 s tím, že výbor tento rozpočet
upraví na základě výsledků grantových řízení, které v době konání valné hromady nebyly
známé. Od konání valné hromady nám byly oznámeny následující výsledky grantových řízení:
1) Námi požadovaná dotace na projekt Provoz JK 2022 (opatření č,. 3) nám byl zkrácena na
399 612,- Kč, takže celkové náklady projektu klesly na 570 874,- Kč
2) Nebyl nám schválen projekt MMR – Marketing (ve schváleném rozpočtu byly náklady
projektu zahrnuty)
3) Byl nám schválen grant z JK opatření č. 1 zaměřený na Koněspřežku ve výši celkových
nákladů 71 428,- Kč (Dotace 70%, tj. 50 000,- Kč)
4) Byl nám schválen grant z JK, opatření č. 4 zaměřený na Obnovu mobiliáře ve výši celkových
nákladů 70 000,- Kč (dotace 70%, tj. 49 000,- Kč)
Všechny výše uvedené změny byly zahrnuty do rozpočtu, který byl zaslán jako podklad
k tomuto jednání. Na prvním listu lze najít všechny pohyby na bankovním účtu k 27.4.2022.
Usnesení 1/46: Výbor schvaluje všechny navržené změny rozpočtu.
Pro: 6x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 3) V podstatě pozitivní vývoj podpory místních produktů vyvolal potřebu aktualizovat
certifikační pravidla tak, aby lépe odpovídaly současnému stavu, kdy nejenom že certifikujeme
a propagujeme výrobky, ale současně se také staráme o odbytové příležitosti, tj. prodáváme
na stánku, v prodejních koutcích (Buškův hamr, Věneček, Galerie Koželužna) a chceme
spustit e-shop. Například dle seznamu akcí na rok 2022 bychom mohli jít se stánkem na více
jak 10 akcí v regionu a například i na Zemi živitelku.
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Kvůli aktualizaci pravidel byla vytvořena pracovní skupina (Z. Guthová, J. Zeman, M. Chytrová,
M. Jarolímek, E. Tarabová) a dohodla se na připomínkování stávajících pravidel.
Aktualizovaný návrh pak bude zaslán členům výboru tak, aby finální verze mohla být schválena
na následujícím jednání výboru.
Usnesení 2/46: Výbor bere na vědomí vytvoření pracovní skupiny pro aktualizaci certifikačních
pravidel, souhlasí s navrženým postupem aktualizace a pověřuje tuto skupinu přípravou
návrhu, který bude předložen ke schválení na následujícím jednání.
Pro: 6x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 4) Zúčastnili jsme se valných hromad Sdružení Růže a SMO Pomalší a mohli jsme tak
prezentovat naši žádost o příspěvek ve výši 150 000,- od každého sdružení. V obou případech
valná hromada těchto sdružení poskytnutí příspěvku odsouhlasila. Následně byly uzavřeny
smlouvy o příspěvku. SMO Pomalší již příspěvek zaslalo na náš účet.
Usnesení 3/46: Výbor bere na vědomí projednání žádostí o příspěvek na činnost od SMO
Pomalší a Sdružení Růže, z.s.p.o a děkuje oběma organizacím za poskytnutí příspěvku na
činnost.
Pro: 6x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 5) Firma JKA, s.r.o. vytiskla 5 000 ks turistických novin v termínu, který byl domluven na
objednávce. Cena dle této objednávky je 18 373,- Kč. V těchto dnech probíhá jejich distribuce
do IC, na obce, podnikatelům. Kromě tohoto nákladu je třeba připočítat 14 000,- Kč na grafické
zpracování a 3 000,- na korektury. Dále výbor projednal návrh stanovit odměny lidem, kteří se
podíleli na tvorbě obsahu novin a rozdělit mezi ně např. 10 000,- Kč. Hrazeno to bude z
projektu Provoz JK 2022.
Usnesení 4/46: Výbor bere na vědomí vytištění turistických novin v nákladu 5000 kusů a
souhlasí s proplacením nákladů, včetně odměn lidem, kteří tvořili obsah novin v navržené výši
18 373 + 17 000 + 10 000 Kč.
Pro: 6x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Ad 6) 24.4.2022 proběhla v Nových Hradech akce Sousedské slavnosti. Na akci byli pozváni
výrobci, kteří jsou držiteli certifikace. Sedm jich přijelo s vlastním stánkem a dalších 6 mělo své
zboží na dvou našich stáncích. V průběhu akce byla možnost odprezentovat značku Opravdu
od nás a jednotlivé výrobce.
Usnesení 5/46: Výbor bere na vědomí informaci jednatele o akci Sousedské slavnosti.
Pro: 6x

Proti: 0x

Zdržel se: 0x

Zapsal: Mgr. Michal Jarolímek

Schválila: Mgr. Věra Korčaková
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