Zápis z 8. řádné valné hromady spolku
Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Termín konání: 10. 3. 2022 od 13,00 do 15,30 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost MěÚ Borovany
Přítomni: viz prezenční listina jako příloha č. 1 zápisu
Pro body 1 a 2 přítomno 14 členů z 26
Pro body 3 až 11 přítomno 16 členů z 26
Valná hromada byla pro všechny projednávané body usnášeníschopná
Program:
1) Úvod, přivítání účastníků a schválení programu
2) Přijetí nového člena
3) Informace z Jihočeské centrály cestovního ruchu
4) Zpráva o činnosti spolku za rok 2021
5) Zpráva o hospodaření za rok 2021
6) Zpráva revizní komise za rok 2021
7) Volby výboru spolku (9 členů) a revizní komise (3 členi) na tříleté období 2022 - 2025
8) Plán činnosti na rok 2022
9) Rozpočet spolku na rok 2022
10) Různé
11) Diskuse a závěr

Průběh jednání:
Ad 1): Úvod, přivítání účastníků a schválení programu
Předsedkyně výkonného výboru Mgr. Věra Korčaková zahájila jednání a přivítala všechny účastníky.
V rámci tohoto bodu byl schválen program jednání valné hromady, který byl rozšířen o bod Přijetí nového
člena a Informace z Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Usnesení 1/8: Valná hromada schvaluje navržený program jednání
Pro: 14 x; Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 2): Přijetí nového člena
Přihlášku do spolku podala RNDr. Zuzana Guthová, CSc, jako fyzická osoba podnikající (OSVČ).
Po schválení členství Z. Guthové bude členská základna rozšířena na 26 členů a počet účastníků
valné hromady bude 15.
Usnesení 2/8: Valná hromada schvaluje vstup RNDr. Zuzany Guthové, CSc. jako členky do spolku
Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
Pro: 14 x; Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 3) Informace z Jihočeské centrály cestovního ruchu
Ředitel JCCR, Mgr. Petr Soukup společně s Ing. Terezou Procházkovou, okomentoval návrh
Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi JCCR a destinační společnosti a zdůraznil body, které
vyvolaly u některých destinací nesouhlasné reakce. Návrh se bude i na základě těchto reakcí
upravovat, přičemž je svolána schůzka vedení destinací s ředitelem na 22. 3. 2022 od 10:00
hodin. V. Korčaková ujistila P. Soukupa, že naše destinace nemá k návrhu zásadních připomínek.
Pouze doporučuje upravit znění bodu 2.3. a 2.4. tak, aby znění těchto bodů odpovídalo
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současnému stavu, kdy pro destinační společnosti pracují produktoví manažeři, kteří byli přijati
ještě před podpisem této smlouvy.
Dále informoval o záměru JCCR být s vedením destinací častěji v osobním kontaktu a o
představě, že by dotační program Jihočeského kraje na podporu cestovního ruchu pro rok 2023
měl být vyhlášen již na podzim 2022
V průběhu jednání se na valnou hromadu dostavil R. Kocanda, zástupce Hrady na Malši, z.s.
Usnesení 3/8: Valná hromada bere na vědomí informace ředitele JCCR, Mgr. Petra Soukupa.
Pro: 16 x; Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 4): Zpráva o činnosti spolku za rok 2021
Zprávu, kterou přednesl Michal Jarolímek, je přílohou č. 2 zápisu

Usnesení 4/8: Valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti spolku za rok 2021
Pro: 16x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 5): Zpráva o hospodaření za rok 2021
Zprávu, kterou přednesl Michal Jarolímek, je přílohou č. 3 zápisu

Usnesení 5/8: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření spolku za rok 2021
Pro: 16x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 6): Zpráva revizní komise za rok 2021
Jednání revizní komise se uskutečnilo 7.3.2021 v Kaplici za účasti všech členů revizní komise. Na závěr
kontroly vydala revizní komise zprávu, kterou přednesl Michal Jarolímek. Ve zprávě je konstatováno, že
v roce 2021 nedošlo k žádnému porušení stanov a nebylo shledáno žádných závad v účetní uzávěrce a
zprávě o hospodaření spolku. Zpráva revizní komise je přílohou č. 4 zápisu

Usnesení 6/8: Valná hromada schvaluje Zprávu revizní komise za rok 2021
Pro: 16x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 7): Volby výboru spolku (9 členů) a revizní komise (3 členi) na tříleté období 2019-2022
V úvodu tohoto bodu jednání proběhlo jmenování volební komise ve složení M. Chytrová, Z. Kemény, Š.
Floderová.
Dále proběhlo navrhování kandidátů do výkonného výboru a revizní komise. Do výkonného výboru bylo
nominováno 4 kandidáti do podnikatelské sekce, 3 kandidáti do sekce určené pro zástupce veřejné správy
a 3 kandidáti do sekce určené pro neziskový sektor.
V případě kandidátů do podnikatelské sekce bylo telefonicky ověřeno (z důvodů nepřítomnosti kandidátky
na valné hromadě), že paní L. Kůzlová bude kandidovat v této sekci.
Dále byl ověřen počet přítomných, kteří mají právo volit, tj. jsou členy spolku či zastupují členy, kteří jsou
právnickými osobami. Počet volitelů byl 16 (14 přítomných a 2 na základě plné moci).
Členové se jednomyslně shodli na tom, že volba bude tajná.
Volby do výkonného výboru proběhly ve dvou kolech. V prvním kole volby získali kandidáti následující
počet hlasů:
1. Mgr. Věra Korčaková
- 15 hlasů - zvolena
2. Magdalena Hluštíková
- 15 hlasů – zvolena
3. Mgr. Pavel Talíř
- 15 hlasů - zvolen
4. Jaroslav Bartizal
- 15 hlasů - zvolen
5. Jaroslav Zeman
- 15 hlasů - zvolen
6. Ing. Eva Tarabová
- 15 hlasů - zvolena
7. Radek Kocanda
- 14 hlasů – zvolen
8. Mgr. Vladimír Hokr
- 10 hlasů - zvolen
9. Ing. Linda Kůzlová
- 9 hlasů
10. RNDr. Zuzana Guthová,CSc
- 9 hlasů
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Vzhledem k tomu, že Ing. Linda Kůzlová a RNDr. Zuzana Guthová, CSc. získaly shodně devět hlasů,
proběhlo druhé kolo voleb mezi těmito dvěma kandidátkami.
Přítomní odsouhlasili, že hlasování ve druhém kole proběhne opět tajnou volbou. Kandidáti získali
následující počet hlasu:
RNDr. Zuzana Guthová,CSc
- 8 hlasů
Ing. Linda Kůzlová
- 7 hlasů
Jako devátý člen výboru byla zvolena RNDr. Zuzana Guthová, CSc
Před konáním voleb do revizní komise došlo k odstoupení PhDr. Stanislava Malíka z kandidátky a k návrhu
doplnit kandidátku o Ing. Lindu Kůzlovou.
Přítomní členové spolku se jednomyslně shodli na tom, že volba proběhne aklamací. Kandidáti získali
následující počet hlasů:
1. Stanislav Trs
- 15 hlasů - zvolen
2. Ing. Linda Kůzlová
- 15 hlasů – zvolena
3. Jiří Klor
- 15 hlasů - zvolen
Dle platných stanov je volba předsedy a místopředsedy výkonného výboru a předsedy revizní komise
v kompetenci těchto dvou orgánů. Nově zvolení členové výkonného výboru se dohodli na termínu schůze
výkonného výboru, v rámci které dojde k volbě předsedy a místopředsedy na 28.3.2021.
Usnesení 7/8: Valná hromada schvaluje výsledky voleb do výkonného výboru a volí do něj tyto členy:
Magdalena Hluštíková, Jaroslav Bartizal, Jaroslav Zeman, Ing. Eva Tarabová, Mgr. Věra Korčaková,
Radek Kocanda, RNDr. Zuzana Guthová,CSc., Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Vladimír Hokr
Pro: 16 x; Proti: 0x; Zdržel se: 0x
Usnesení č. 8/8: Valná hromada schvaluje výsledky voleb do revizní komise a volí do něj tyto členy:
Stanislav Trs, Ing. Linda Kůzlová, Jiří Klor

Pro: 16 x; Proti: 0x Zdržel se: 0x
Ad 8): Plán činnosti na rok 2022

Plán činnosti, který přednesl Michal Jarolímek, je přílohou č. 5
Usnesení 9/8: Valná hromada schvaluje Plán činnosti na rok 2022 a ukládá výkonnému výboru
upravovat plán činnosti dle schválených projektů.
Pro: 15x Proti: 0x Zdržel se: 1x
Ad 9): Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh rozpočtu, který přednesl Michal Jarolímek, je přílohou č. 6

Usnesení 10/8: Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu spolku na rok 2022 a ukládá výkonnému
výboru upravovat rozpočet spolku dle schválených dotací
Pro: 15x Proti: 0x Zdržel se: 1x
Ad 10) Různé
V rámci bodu Různé vystoupila paní Pavla Kolářová, která představila aktivitu Bezkempu, která
spočívá v zajištění pozemků pro zájemce, kteří chtějí využít tyto pozemky ke krátkodobému
táboření v karavanech či stanech. Paní P. Kozlová nabídla spolku spolupráci v oblasti marketingu.
Po této prezentaci proběhla diskuse, při které paní P. Kozlová odpovídala na otázky členů spolku.
Usnesení 11/8: Valná hromada bere na vědomí informaci paní P. Kozlové a návrh na spolupráci a
pověřuje výkonný výbor podrobněji projednat možnosti spolupráce v marketingové oblasti.
Pro: 15x Proti: 0x Zdržel se: 0x
Zapsala: Květa Jarolímková

Schválila: Mgr. Věra Korčaková
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Výroční zpráva o činnosti destinační společnosti v roce 2021
A) Základní údaje
Novohradsko-Doudlebsko, z.s.
Sídlo: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Kancelář: nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady
Členská základna k 31.12.2021: 25 členů. V průběhu roku 2021 ukončila členství firma Pangeo tours, a.s.
a naopak novými členy se stala obec Kamenný Újezd a Včelná.
Předsedkyně: Mgr. Věra Korčaková (od 5.3.2019)
Místopředseda: Mgr. Pavel Talíř (do 5.3.2019)
Další členové výboru: Mgr. Vladimír Hokr, Magdalena Hluštíková, Tomáš Šedivý, Eva Tarabová, Jaroslav
Zeman, Radek Kocanda, Jaroslav Bartizal
Revizní komise: Stanislav Trs, PhDr, Stanislav Malík, Jiří Klor
Jednání valné hromady: 17. 6. 2021 v Trhových Svinech
Jednání výboru: Proběhlo celkem 6 jednání výboru ( 21.4.; 10.6.; 13.8.; 2.9.; 8.10.; 30.11.). Fakt, že jednání
výboru neproběhlo v prvních třech měsících roku 2021 byl způsoben celostátní i lokální epidemiologickou
situací, zdravotními indispozicemi členů výboru a vládními opatřeními omezujícími kontakty více osob.
Jednání probíhala většinou v Trhových Svinech a účast vždy byla vyšší než 50%, takže výbor byl vždy
usnášeníschopný.

B) Činnost
1)

Příprava projektu se žádostí o provozní dotaci na rok 2021 (žádost se předkládá na Jihočeský kraj do
20.3.). Projekt byl podán a vybrán k podpoře. Díky němu bylo možné realizovat následující aktivity:
a) Vydání publikace Doudlebsko – krajina venkova. Texty byly zpracovány již roce 2020 a v současně
byla v roce 2020 hotova i předtisková příprava. V roce 2021 však muselo dojít k aktualizaci
fotografií, kdy cca 1/3 původních byla vyměněna a fotografie z fotobanky destinace. Současně byla
provedena obsahová korektura (osloveni ke korektuře byli všichni starostové a starostky
z destinace) a gramatická korektura. K vlastnímu tisku byla publikace připravena v září 2021, ale
vlastní vytištění se zpozdilo z důvodů nedostatku papíru a navýšení ceny tisku. Bylo vydáno 800
kusů publikace. Autorem je J.Jiráček.
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b) Zpracování pasportu turistického mobiliáře. Cílem bylo vytvořit podrobný přehled stavu turistického
mobiliáře na celém území NO-DO (foto, popis, vlastník). Bylo zmapováno více než 50 prvků
drobného mobiliáře (informační panely, odpočívadla, odpadkové koše, kolostavy) v rámci celého
území destinace. Vznikl tak katalog, který se stal podkladem pro zpracování žádostí o finanční
prostředky od Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Katalog bude podkladem pro
získávání prostředků i od dotčených obcí.
c) Rozvoj produktu Železná opona. Podstatou této aktivity bylo přenesení příběhů vztahujících se
k železné oponě a k vybraným událostem 2. světové války do terénu, přesněji do míst, kde se tyto
události staly. Bylo vytvořeno celkem 35 malých cedulek s QR kódem a ty pak byly umístěny na
daná místa. Pomocí QR kódu je pak možné si stáhnout příslušný příběh a přímo na místě se s ním
seznámit.
d) Web pro e-shop. Byl vytvořen modul pro e-shop a tento modul byl napojen na web novohradskodoudlebsko.cz. Současně byl tento modul naplněn obsahem, tj. výrobky a publikacemi určenými
k prodeji. Nicméně e-shop nebyl plně spuštěn, protože je nutné vyřešit personální zajištění pro
vyřizování objednávek a distribuci zboží.
e) Vytvoření a instalace „vítacích panelů“ na čtyřech místech v destinaci. Na těchto místech u silnic
(Rychnov u Nových Hradů, Údolí u Nových Hradů 2x, Vyšné) byly staré (snad ještě z doby před
rokem 1989) zrezivělé panely. Ty byly odstraněny a na jejich místa na původní stojany byly
instalovány oboustranné panely nové, které propagují vždy danému místu blízký turistický cíl.
f) Vytvoření okružní trasy kolem Římovské přehrady. Trasa byla v roce 2021 rozpracována a bude
dokončena v roce 2022.
g) Nákup edukativních panelů na vycházkovou trasu u Rožmitálu na Šumavě. Rovněž na této trase
budou práce pokračovat v roce 2022.
h) Údržba elektronických sčítačů v Terčině údolí a na římovské křížové cestě. Údržba spočívala
především v průběžné kontrole a ošetření sčítačů od nečistot a dále pak ve výměně baterií a
v prodloužení funkce automatického stahování dat do počítače.
i) Sestavení a vydání kalendáře kulturní, sportovních a společenských akcí v roce 2021. Vzhledem
k nejisté epidemiologické situaci a s ní spojenými opatřeními byl vytvořen kalendář plánovaných
akcí s dovětkem, že termíny akcí mohou být měněny či akce zcela zrušeny. Kalendář byl umístěn
do turistických novin pro rok 2021, které vyšly v nákladu 2 000 kusů.
j) V rámci projektu byly dále hrazeny osobní náklady na účetní a personální zajištění prodejních
stánků v rámci Kovářských dnů, Dne řemesel a Kaplického ušáka. Vzhledem k situaci nebyly
zrealizovány účasti na veletrzích cestovního ruchu, protože se žádná taková akce v ČR nekonala.
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2) Realizace projektu Rozvoj marketingu destinace Novohradsko-Doudlebsko podpořeného
z Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt byl podán již v červnu 2020, ale většina aktivit byla
zrealizována až v roce 2021. Jednalo se o následující aktivity:
a) Modernizace webových stránek. V podstatě šlo o vytvoření nového designu stránek dle nové
šablony a s nových (a uživatelsky přívětivým) redakčním systémem. Stránky jsou pravidelně
aktualizovány především v sekci Akce a Aktuality. Ostatní sekce jsou naplněny odpovídajícím
obsahem, nicméně některé sekce je ještě třeba doladit, aktualizovat a případně o doplnit obsahem
(např. Opravdu od nás). Z rozpočtu projektu byla zaplacena i propagace stránek. V roce 2021 byla
návštěvnost stránek cca 8 000 návštěvníků.
b) Sociální média. Obsahem aktivity byla průběžná tvorba obsahu pro sociální sítě – Facebook,
Instagram a Youtube. Facebook a Instagram se průběžně plnil a stále plní. K 31.12.2021 byl počet
sledujících na facebookovém profilu 7 200 a fanoušků bylo 7 010. Tato čísla kontinuálně rostou.
c) Budování fotobanky destinace. Jednotlivým oblastem byla nabídnuta možnost uhradit z rozpočtu
projektu minimálně 10 fotografií v hodnotě 5 000,- Kč. Tuto možnost využilo Borovansko,
Velešínsko, Novohradsko, Kaplicko a Benešovsko, přičemž bylo z těchto oblastí dodáno o něco
málo více jak 100 fotografií. Tyto fotografie byly vloženy do fotobanky a jsou nyní k dispozici
k volnému a nekomerčnímu použití.
d) Vzdělávání a trénink pracovníků destinace a dalších aktérů CR. Plánovány byly dva kurzy, ale
vzhledem k opatřením a epidemiologické situaci byl uskutečněn jeden kurz a druhý byl přeložen na
rok 2022. Na podzim proběhl jednodenní vzdělávací workshop zaměřený na poznávání nabídky
aktivit v cestovním ruchu (10 hodin). Jednalo se o exkurzi do oblasti Janovy vsi, Cetvin, Tiché a
Svatého kamene. Akce se účastnilo 17 účastníků.
e) Certifikace regionálních výrobců potravinových a řemeslných produktů. V rámci aktivity bylo v srpnu
certifikováno celkem 12 produktů, které získaly značku Opravdu od nás. Certifikáty byly předány
v rámci akce Kaplický Ušák v září 2021.

3) Vytvoření naučných stezek kolem Dolního Dvořiště. Stezky byly vytvořeny díky dotaci od obce Dolní
Dvořiště ve výši 300 000,- Kč.
4) Zapojení destinace do kampaně Jihočeské centrály cestovního ruchu a do kampaně Czechtourism.
V případě Czechtourismu šlo o přesně vymezené aktivity dané uzavřenou objednávkou. Jejich
cílem bylo propagovat server Kudy z nudy a na druhé straně poskytnout Czechtourismu tipy na
zajímavé produkty v rámci destinace a dodat textové podklady a kvalitní fotografie k těmto
produktům. V případě JCCR šlo o spolupráci na kampani Dovolená v jižních Čechách. Destinace
zajistila účast ubytovatelů, kteří byli schopni a ochotni přislíbit nějaký bonus či finanční slevu na
ubytování a tím mohli být propagováni na webu www.dovolena.jiznicechy.cz. V rámci naší
destinace se našlo 9 subjektů. Spolupráce pokračovala i v rámci zimní kampaně propagující advent
a zimní akce. S adventem byl problém, protože mnoho plánovaných aktivit bylo zrušeno nebo
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výrazně omezeno, ale ostatní zimní aktivity byly využity pro kampaň. Například Rouhův betlém ve
Velešíně, Zimní provoz ZOO Dvorec, Silvestr na Svachovce apod.
5) V průběhu roku 2021 došlo k rozšíření území naší turistické oblasti o obce Kamenný Újezd a
Včelná. Tato aktivita souvisela s ukončením certifikace pro turistickou oblast Podkletí. Obě obce
byly navštíveny a starostkám (v případě Kamenného Újezdu i celému zastupitelstvu) byla destinační
společnost představena, včetně všech jejích aktivit.
6) Příprava, a podání projektu do Národního programu na podporu cestovního ruchu 2022. Projekt byl
podán k 17. 9. 2021, ale jeho realizace bude možná (pokud bude vybrán k podpoře) až v roce 2022.
7) Obchodní činnost a služby.
Spolek v roce 2021 nabídl informačním centrům a ubytovatelům možnost nákupu publikací, které
měl spolek na skladu. Na základě výzvy s nabídkovým listem byla zjištěna poptávka a následně
byly publikace dodány a fakturovány s možností standardní fakturace a fakturace s prodlouženou
dobou splatnosti. Vedle této aktivity se destinace snažila o stánkový prodej lokálních produktů.
Celkem jsme se zúčastnili tří akcí s mobilním stánkem. Jednalo se o Kovářské dny na Buškově
hamru, Den řemesel na Zevlově mlýnu a Kaplický ušák v Kaplici. Bylo zde prodáváno zboží od
místních výrobců, kteří jsou certifikováni značkou Opravdu od nás. Další aktivitou bylo zřízení tří
stálých prodejních míst (Buškův hamr, Cukrárna Věneček v Benešově nad Černou a Novohradská
galerie Koželužna). Rovněž i zde byly prodávány výrobky místních výrobců (řemeslné, potravinové i
umělecké). Příjmy z této činnosti pomohly při plnění rozpočtu v roce 2021.

Zpracoval dne 18.2.2022

Michal Jarolímek
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Zpráva o hospodaření za rok 2021
1) Spolek má tři běžné účty vedené u Fio banky. Používány byly z nich dva, jeden byl vyčleněn pouze pro projekt
MMR 2020 Marketing. Vedení účtů je zdarma. Bežný účet u České spořitelny byl v prosinci 2021 zrušen
z důvodu nevyužívání. Všechny platby probíhají bezhotovostně. Spolek nemá pokladnu.
Platby provádí účetní na základě schválení platby od předsedkyně a manažera spolku.
2) Účetnictví zajišťuje Petra Kozáková, která tuto činnost vykonávala na DPP. Účetní agenda je vedena v Římově.
3) V roce 2021 hospodařil spolek s finančními zdroji, které pocházely z následujících zdrojů:
náklady

výnosy

HV +zisk/-ztráta

Dotace JčKraj-provoz 2021

610.547,10 Kč

434.382,97 Kč

-176.164,13 Kč

Dotace MMR 2020 Marketing
Dotace Obec Dolní Dvořiště
2021
Dotace MMR 2019
Infrastruktura
Dotace Obec Dolní Dvořiště
2019-2020

300.000,- Kč

150.000,- Kč

-150 000,- Kč

280.000,01 Kč

300.000,- Kč

19.999,99 Kč

202.671,- Kč

0,-Kč

-202.671,- Kč

44.500,- Kč

44.500,- Kč

0,- Kč

Dotace JčKraj-provoz 2020

0,- Kč

3.854,- Kč

3.854,- Kč

Příspěvek od SMO Pomalší

0,- Kč

150.000,- Kč

150.000,- Kč

Příspěvek Sdružení Růže

0,- Kč

150.000,- Kč

150.000,- Kč

Hlavní činnost celkem

1.437.718,11 Kč

1.232.736,97 Kč

-204.981,14 Kč

Hospodářská činnost

61.787,25 Kč

270.502,02 Kč

208.714,77 Kč

CELKEM

1.499.505,36 Kč

1.503.238,99 Kč

3.733,63 Kč

Dotace Jihočeský kraj provoz 2021 – realizace v roce 2021, dotace je poskytována ve výši 70% nákladů. Zatím
proplaceno 350 tis Kč, zbytek dotace bude proplacen po schválení konečného vyúčtování, které bylo podáno
v řádném termínu do 15.1.2022.
Dotace MMR 2020 Marketing – realizace v letech 2020-2021. Dotace ve výši 150.000,- Kč (50%) vyčerpaná již
v roce 2020, v roce 2021 pouze náklady.
Dotace Obec Dolní Dvořiště 2021 – realizace v roce 2021, z projektu hrazena část nákladů na DPP a cestovné
p.Zemana vztahující se k projektu (20 tis Kč), které nejsou hrazeny z dotace JčKraj 2021.
Dotace MMR 2019 Infrastruktura – realizace v letech 2019-2020, dotace vyčerpaná již v roce 2019. V nákladech
jen odpisy majetku pořízeného v roce 2019 - 2 ks elektronického zařízení pro monitoring, velkoformátové mapy
a multimediálního informačního panelu.
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Dotace Obec Dolní Dvořiště 2019-2020 – v nákladech jen odpisy majetku pořízeného v roce 2019-lávky pro
pěší. Majetek pořízen v plné výši z dotace, proto účtováno i do výnosů.
Dotace Jihočeský kraj-provoz rok 2020 – realizace v roce 2020, doplatek dotace z roku 2020 schválen až po
účetní závěrce roku 2020.
Finanční prostředky od SMO Pomalší a od Sdružení Růže byly v celé výši využity na pokrytí spoluúčasti projektů
MMR 2020 Marketing a Jčkraj-provoz 2021.
Hospodářská činnost - v rámci hospodářské činnosti bylo účtováno zejména o těchto účetních případech:
Náklady – propagace webové stránky (Sklik 24 tis Kč), pronájem Fabie od SR (13 tis.Kč), nákup publikací a
suvenýrů (17 tis)
Výnosy – za poskytnuté služby tj. marketingové kampaně, koordinace aktivit, zajištění grafiky a tisku publikace
(178 tis Kč.), za dodání publikací a suvenýrů (69 tis.Kč), přijaté členské příspěvky (22 tis.Kč)
Projekt Obce 2021-2022 - v roce 2021 byli již přijaty příspěvky-dotace od města Velešín a obcí Svatý Jan nad
Malší a Rožmitál na Šumavě v celkové výši 95 tis Kč, náklady budou ale vynaloženy až v roce 2022. Proto
účtováno v roce 2021 do výnosů příštích období (Rozvaha-pasiva) a do výnosů bude převedeno až v roce 2022
oproti vynaloženým nákladům.

Rozvaha
Stav k 1.1.2021

Stav k 31.12.2021

Aktiva

488.522,87 Kč

371.157,47 Kč

Hmotné movité věci a jejich
soubory
Oprávky k hmotným movitým
věcem a jejich souborům
Peněžní prostředky na
bankovních účtech
Odběratelé

809.505,90 Kč

809.505,90 Kč

-336.062,90 Kč

-583.233,90 Kč

10.079,84 Kč

50.992,50 Kč

4.000,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

90.892,97 Kč

1.000,- Kč

3.000,- Kč

488.522,84 Kč

367.423,84 Kč

342.000,- Kč

322.000,- Kč

150.000,- Kč

0,- Kč

7.228,- Kč

3.277,- Kč

Nároky na dotace a ostatní
zúčtování s rozpočtem ÚSC
Jiné pohledávky-neuhrazené
členské příspěvky
Pasiva
Přijatá finanční výpomoc
od M.Jarolímka
Přijatá finanční výpomoc
od MAS Sdružení Růže
Dodavatelé
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Jiné závazky

0,- Kč

2.352,- Kč

Výnosy příštích období

0,- Kč

95.000,- Kč

Vlastní jmění-majetek (lávka)
z dotace od Obce Dolní Dvořiště
Nerozdělený zisk+/ztrátaminulých let
Hospodářský výsledek ve
schvalovacím řízení
Hospodářský výsledek
zisk+/ztráta-

178.000,- Kč

133.500,- Kč

88.220,97 Kč

-188.705,16 Kč

-276.926,13 Kč

0,- Kč

-

3.733,63 Kč

Doplnění k rozvaze:
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC – zaúčtování nároku na doplatek dotace od Jihočeského
kraje
Jiné pohledávky-neuhrazené členské příspěvky (Ing. Pavel Svoboda, 1Telka z.s., Waxwing s.r.o.)
Přijatá finanční výpomoc od M.Jarolímka - během roku 2021 bylo splaceno panu Jarolímkovi 120 tis Kč,
v prosinci vložil pan Jarolímek na účet dalších 100 tis Kč, aby bylo možno do konce roku uhradit faktury
Dodavatelé – faktura od SR za pronájem Fabie 11-12/2021, uhrazena v lednu 2022
Jiné závazky – faktura od Sdružení turistických oblastí ČR (2 tis Kč) na členský příspěvek za rok 2021 a poštovné
hrazené p. Jarolímkem (352 Kč), uhrazeno v lednu 2022
Výnosy příštích období – viz projekt Obce 2021-2022
Vlastní jmění-majetek (lávka) z dotace od Obce Dolní Dvořiště – zůstatková ceny lávky (z 200 tis Kč) po
odečtení oprávek, odpisování bude ukončeno k 31.12.2024, kdy bude zůstatek 0,- Kč

V Římově dne 17.2.2022
Zpracovala: Petra Kozáková
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Plán činnosti NO-DO na rok 2022 (Návrh)
Aktivity
1) Vzdělávání a trénink pracovníků DS a dalších aktérů CR
1a) Teambuildingový workshop před sezónou a po sezóně pro pracovníky
a brigádníky pracující jako průvodci v muzeích a v Informačních
centrech. (jaro + podzim)
1b) Workshop zaměřený na vytváření, zpracování a publikování krátkých
propagačních videospotů (30 hodin),
2) Rozvoj tematického produktu zaměřeného na podporu
region. výrobců potravinových a řemeslných výrobků
2a) Oslovení výrobců, zjištění jejich možností, jejich certifikace a
recertifikace
2b) Zajištění prostor pro prezentaci a prodej regionálních výrobků
(pronájem – Země Živitelka, Gastrofest, Kaplický ušák, Kovářské dny)
2c) Kontaktní setkání výrobců tak, aby se mohli představit navzájem a
domluvit si různé společné spolupráce (jaro)
2d) Zajištění suvenýrů vhodných k propagaci regionálních produktů
2e) Tištěný propagační materiál představující výrobce (skládací mapa)
2f) Videospoty o certifikovaných výrobcích (zpracováno očima mládeže –
viz mediální kemp v Trh. Svinech)
3) Ediční činnost
3a) Vydání skládací mapy s tipy na výlet na zadní stran této mapy (
převedení nástěné mapy do tištěné formy)
3b) Vydání publikace Příběhy novohradských domů. Jde o publikaci, na
kterou je v NH navázána prohlídková trasa, ke které se v minulosti již
dělala mapka (v rámci NO-DO i překlad této mapky do NJ a její vytištění).
3c) Vydání publikace „Svinenské zločiny“, která je doprovodnou publikací
naučné stezky, která byla v TS otevřena v roce 2021
3d) Vydání publikace zaměřené na tradiční recepty z oblasti Novohradska
a Doudlebska. Publikace by měla mít také úzkou vazbu na značku
Opravdu od nás a na výrobce potravinových produktů (to je moje
poznámka k tomu, aby taková publikace byla v programu uznatelná)

Plánované
náklady

Návrh na garanta

30 000,-

J. Zeman

35 000,-

J. Zeman

Z. Guthová
15 000,Z. Guthová
25 000,Z. Guthová
10 000,20 000,15 000,-

Z. Guthová
Z. Guthová
M. Jarolímek

50 000,M. Jarolímek
25 000,100 000,-

Vl. Hokr

214 500,-

V. Korčaková

98 450,-

M. Hluštíková

4) Sociální média
Tvorba obsahu na facebook, instagram
Propagace příspěvků a stránek

10 000,5 000,-

M. Jarolímek
M. Jarolímek

5) Budování fotobanky destinace
Fotografie

50 000,-

M. Jarolímek

24 000,-

J. Zeman

6) Aktualizace webových stránek
6a) Tvorba aktivního obsahu
- každodenní aktualizace: slideshow, aktualit a akcí
- průběžné plnění a aktualizování všech dlaždic (vyjma e-shopu) - cíle,
výlety, nosná destinační témata: železná opona, kde je voda dobá a
koněspřežka
- + s odkazy na videa a jiné materiály, které je potřeba nahrát na youtube
a vytvořit k nim na webu prokliky
6b) Modernizace webu
- úprava vizuálního stylu (počty-např. by bylo dobré vidět více aktualit- a
formáty dlaždic, barevnost, fonty písma) - nové funkcionality - prokliky,

např. právě z umístěných log, partnerů, kteří jistě v budoucnu budou
nebo např. k místním producentům, když už máme dlaždici "Opravdu od
nás"
- nové záložky...jistě se objeví důvod
- příspěvky v dlaždicích - volitelné řazení a volba pořadí dle potřeby a
automatické mazání/zařazení/zesvětlení
7) Tvorba produktu „Stále živá koněspřežka“
7a) Vytvoření a instalace cedulek s QR kódy rozmístěné na místech, kde
se nacházejí zbytky staveb koněspřežky.
7b) Vytvoření a vydání tištěného průvodce po koněspřežce
8) Vydání turistických novin a přehledu akcí v roce 2022
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

Výroba a instalace pákových razidel, včetně vydání
návštěvnických karet
Účast na veletrzích CR (Holiday World, Lysá nad Labem,
Gastrofest a případně další
Obnova a doplnění informačních panelů a drobného
mobiliáře v území
Doplnění expozice Buškova hamru o zajímavý interaktivní
prvek, který hravou formou bude prezentovat téma
expozice.
Nákup a instalace elektronických sčítačů na sledování
návštěvnosti na vybraných turistických cílech
Historicko naučný vycházkový okruh u Velešína s
tématem „VÝVOJ OPEVNĚNÍ V LOKALITĚ
STRAHOVSKÉHO POTOKA“, včetně vydání DL letáku
Informační panely a kryté posezení v katastru Rožmitál na
Šumavě
Přírodovědný vyjížďkový okruh u Nových Hradů

16)
17) Informační panely a orientační značení na cyklotrase Poluška,
včetně vydání tištěného průvodce

18) Výroba a uložení uzamykatelného boxu na elektrokola v
Trhových Svinech.

10 000,-

J. Zeman

35 000,-

J. Zeman

80 000,50 000,50 000,-

J. Zeman
M.Jarolímek,
J.Zeman
MAS SR

60 000,-

M. Jarolímek

284 500,-

J. Zeman

150 000,-

V. Korčaková

300 000,-

M. Jarolímek

180 800,-

J. Bartizal

150 000,-

J. Zeman

328 700,256 000,-

Vl. Hokr
J. Zeman

130 000,-

V. Korčaková

Aktivity 1 až 7 jsou součástí projektu podávaného do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
podporujícího marketing cestovního ruchu ve výši 50% nákladů
Aktivity 8 až 10 jsou součástí projektu podávaného do dotačního programu Jihočeského kraje
podporujícího provoz destinačních společností ve výši 70% nákladů
Aktivity 11 až 18 jsou součástí projektu podávaného do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
podporujícího infrastrukturu pro cestovní ruch ve výši 50% nákladů
K 21. 2. 2022 není znám výsledek hodnocení výše uvedených projektů, takže není dosud známo, jestli a
v jakém objemu budou podpořeny.

Zpracoval dne 21. 2. 2022

Michal Jarolímek

Výdaje rozpočtu 2022
Položky

Výdaje dle jednotlivých projektů a aktivit
Provozní grant JK MMR-Rozvoj
2022
marketingu 2022
Ostatní činnost

Mzdové náklady
Účetní (DPP)

24 000,00

Terénní pracovník (DPP)
Koordinátor projektových aktivit (DPP)
Editoři textů (web, publikace, sociální sítě) a
korektury - DPP
Pracovník pro naplnění a obsluhu e-shopu (DPP)

60 000,00
20 000,00
60 000,00
60 000,00

Jízdné
Cestovné

20 000,00

Provoz kanceláře
Nájem kanceláře a skladu

12 000,00

Služby
Grafika a tisk mapy Opravdu od nás
Grafika a tisk Turistických novin
Grafika a tisk návštěvnických karet (souvisí s
pákovými razidly)
Grafika a tisk mapy turistických cílů
Služby pro zajištění prodeje reklamních ploch
Modernizace a průběžná aktualizace webu
Vzdělávací akce - workshopy

25 000,00
25 000,00

Zajištění účasti na veletrzích CR a prodejních akcích
Sociální media (Propagace, příspěvky )
Poštovné a administrativní náklady

60 000,00
15 000,00
6 000,00

30 000,00
50 000,00
60 000,00
10 000,00
20 000,00

Zajištění certifikace značky Opravdu od nás
Propagace regionální značky - videospoty
Nákup 100 ks fotografií do fotobanky
Tisk publikace Příběhy novohradských domů
Vydání publikace "Svinenské zločiny"
Vydání tištěného průvodce po koněspřežce
Vydání publikace s tradičními recepty Novohradska a
Doudlebska

15 000,00

25 000,00
34 000,00
40 000,00
25 000,00
15 000,00
15 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
214 500,00
80 000,00
98 450,00

Pořízení majetku
Nákup a instalace pákových razidel

20 000,00

Nákup regálů a vitrín

25 000,00

Cedulky s QR kódy pro koněspřežku

20 000,00

Kancelářské potřeby

35 000,00

6 000,00

Nákup prodejního stánku a nůžkového stanu

30 000,00

Obnova infotabulí v území (8 ks)

70 000,00

Nákup suvenýrů
Výletní okruh okolo Římovské přehrady

20 000,00
60 000,00

Ostatní
Pronájem auta
Členský příspěvek Sdružení turistických oblastí
Grafika a tisk publikace pro SR (obj. Petříkov)
Vratka návratného příspěvku
Nákup zboží k následnému prodeji

Celkem výdaje

20 000,00
2 000,00
30 000,00
220 000,00
20 000,00
730 000,00

Příjmy v roce 2022
Příspěvek z SMO Pomalší
Příspěvek Sdružení Růže
Členské příspěvky
Doplatek grantu JK z 2021
Dotace JK na provoz 2022 (70% nákladů)
Dotace MMR (50% nákladů)
Individuální příspěvek obcí a dalších subjektů
zapojených do projektů (MMR, JK)
Výnos z obchodní činnosti (prodej publikací,
suvenýrů) a prodeje služeb
Prodej inzertní plochy (tištěné materiály,web)
Celkem

150 000,00
150 000,00
22 000,00
80 000,00
510 000,00
408 000,00
260 000,00
200 000,00
120 000,00
1 900 000,00

Rekapitulace
Plánované výdaje 2022
Plánované příjmy 2022
Prostředky na účtech k 31.12. 2020
Celkem

- 1 896 950,00
1 900 000,00
50 992,90
54 042,90

816 950,00

350 000,00

1 896 950,00

