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1   
Zápis  

 z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí, ze dne 8. září 2016  Přítomni dle prezenční listiny: 7 zástupců členských obcí, 8 hostů.   
PROGRAM:  1. Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů 
J. Sobotka zahájil jednání rady, zrekapituloval body pozvánky, návrh na doplnění programu nebyl podán.  

2. Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 13. května 2016 
Z minulého jednání Rady (13. 5. 2016) nevyplynuly žádné úkoly k plnění. 

3. Přehled hospodaření k 31. 7. 2016 
J. Sobotka okomentoval hospodaření k tomuto datu a zhodnotil rozpočet jako narovnaný. 
E. Šulcová uvedla přijaté dotace: 90.000 Kč od Města Trutnova na provoz cyklobusů, 400.000 Kč od Libereckého kraje na úpravu běžeckých tratí 2016/2017. 
Usnesení č. 01/16 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 7. 2016  Usnesení č. 02/16 Rada schvaluje přijetí dotací: a) ve výši 90.000,- od Města Trutnov na provoz cyklobusů b) ve výši 400.000,- od Libereckého kraje na úpravu běžeckých tratí v sezóně 2016/2017 4. Rozpočtová změna číslo 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 3/2016  
E. Šulcová popsala připravené rozpočtové opatření č. 3, které se týká přijatých dotací a navýšení příjmů od podnikatelských subjektů (inzerce, FCR), výdaje váží na přijaté dotace, dále jsou navýšeny hlavně o vydání Krkonošské sezony a úpravu DPH.  
Usnesení č. 03/16 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým dochází k navýšení příjmů o částku 780.000,- Kč, a výdajů o částku 350.160,- Kč  5. Akční plán 2017-2018 – představení prioritních projektů 
J. Sobotka: V letošním roce přijal svazek od krajů dotace na regionální rozvoj, proto je možné v této oblasti  intenzivněji pracovat. Jednotlivým oblastem regionálního rozvoje byli přiděleni gestoři, aktivity v akčním plánu se zredukovaly, teď je třeba začít implementovat.  
Každý gestor, který se zúčastní schůzek a setkání ve své určené oblasti regionálního rozvoje z nich vyhotoví jednoduchou zprávu, kterou předá E. Šulcové. 
J. Taláb: ze seznamu záměrů Správy KRNAP vybral ty, které souvisí s činností svazku a mohly tak být zařazeny do Strategie.  
Pro Správu KRNAP, která  podala projekty za 140 mil Kč, je důležité, aby tyto byly v souladu se Strategií Svazku, z čehož pak vyplývá, že aktivity Správy KRNAP jsou přínosem pro území. 
Přestavil tyto projekty připravenou prezentací.  Za Správu KRNAP navrhl zařadit projekt „Analýza 
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2  odtokových poměrů“ do prioritních projektů Akčního plánu 2017-2018. 
J. Vancl: zpracování odtokových poměrů je třeba pro bezpečnost obydlí a uměním se vzniklou situací nakládat (povodně apod.). 
J. Taláb: cílem projektu je snížení povodňových nebezpečí na majetku a území. Musí se jednat o opatření s ohledem na přírodu. Projekty musí být vhodné a ufinancovatelné. Výsledkem projektu  je, co by mohly obce jako vlastníci či realizátoři využít. 
Z. Kraus: požádal KRNAP o vyčištění koryt přítoků, jsou tam popadaný stromy, aktualizovat údaje o odtocích v rámci Čisté. 
J. Sobotka navrhl zařadit projekt Analýza odtokových poměrů Akčního plánu. 
J. Taláb:  
Projekt: Rekonstrukce Krkonošského muzea: Klášter potřebuje stavební obnovu, životnost expozic je za zenitem. Modernizaci nelze řešit bez stavební obnovy. Je hotov literární scénář, do konce října bude technický scénář. Na většinu stavby je PP (projektová dokumentace) a platné stavební povolení. V současné době se řeší přístavba. Klášter bude v r. 2017 z důvodu těchto úprav uzavřen. 
Projekt: Rozvoj společné aktivitu v rámci přístupu k péči o Krkonošský národní park.  Zahrnuje 4 klíčové aktivity: analýza legislativního rámce, harmonizace dat dle směrnice INSPIRE, socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš, výstupem bude strategie péče o národní parky. 
Závěrem tohoto bodu J. Sobotka, stručně popsal jednotlivé projekty v akčním plánu a vyzval přítomné k diskusi. Usnesení č. 04/16 Rada bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů Správy KRNAP  Usnesení č. 05/16 Rada schvaluje zařazení projektu „Analýza odtokových poměrů“ do prioritních projektů Akčního plánu 2017 – 2018 Usnesení č. 06/16 Rada bere na vědomí přestavení prioritních projektů Akčního plánu 2017 –     2018 Usnesení č. 07/16 Rada ukládá ředitelce svazku předložit informaci o průběhu plnění projektů Akčního plánu 2017 – 2018 Radě svazku na jejím dalším jednání  
a) Schválení ustavení „Pracovní skupiny pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020“, schválení členů (otevřená skupina), 

J. Sobotka: pracovní skupina je otevřená pro další zájemce, avšak je potřeba jádro mít oficiálně ustanoveno. Z podnětu ředitele Správy KRNAP vznikla pracovní skupina ve složení - Hřebačka, Sobotka, Vancl, Plamínek, zabývá se rámcově  okruhy, které vycházejí z plánu péče. 
J. Sobotka uvedl jména všech členů pracovních skupin, viz níže. 
Z. Kraus podpořil souhlasným stanoviskem  oficiální ustanovení skupin a jejich schválením v Radě svazku. 
J. Sobotka zdůraznil, že pracovní skupiny jsou otevřené. 
J. Klapuš navrhl, že by měl být někdo ustanoven vedením v každé skupině, například volbou předsedy. 
Usnesení č. 08/16 Rada schvaluje ustavení „Pracovní skupiny pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020“ v tomto složení: Jan Hřebačka, Jan Sobotka, Jiří Vancl, Jiří Plamínek  b) Schválení ustavení „Pracovní skupiny pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020, cestovní 
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3  ruch (propojování areálů)“, schválení členů, 
Usnesení č. 09/16 Rada schvaluje ustavení „Pracovní skupiny pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020, cestovní ruch (propojování areálů)“ v tomto složení:  I. Západní Krkonoše 

Ing. Petr Matyáš, starosta, Město Rokytnice nad Jizerou Michal Kopecký, DiS., Skiareál Rokytnice  Eva Zbrojová, starostka, Města Harrachov Ing. Vlastislav Fejkl, Sportovní areál Harrachov a.s.  II. Střední Krkonoše 
Milan Rychtr, starosta, Obec Vítkovice v Krkonoších Ing. Jan Sobotka, starosta, Město Vrchlabí Dominik Brožek, Skiareál Benecko Ing. Michal Hošek, Skiareál Herlíkovice Čeněk Jílek, Skiareál Špindlerův Mlýn Petr Kubec, Skiareál Špindlerův Mlýn Bc. Vladimír Staruch, starosta, Město Špindlerův Mlýn  III. Východní Krkonoše Ing. Zdeněk Kraus, starosta, Obec Černý Důl Mgr. Petr Hynek, SkiResort ČERNÁ HORA-PEC  IV. Host PaeDr. Pavel Klapuš  

c) Schválení ustavení „Pracovní skupiny k prioritě Realizace projektů na podporu cestovního ruchu v zájmovém území“, schválení členů (otevřená skupina). 
Usnesení č. 10/16 Rada schvaluje ustavení „Pracovní skupiny k prioritě Realizace projektů na podporu cestovního ruchu v zájmovém území“ v tomto složení: Cejnarová Alena, Hančová Klára, Chaloupská Mirka, Janatová Monika, Klapuš Pavel, Palátková Dáša, Šulcová Eva, Vávra Michal, Vich Radek 
 

6. Strategie cestovního ruchu regionu Krkonoše – schválení dokumentu 
E. Šulcová: na základě tohoto dokumentu budeme stanovovat každoroční aktivity. Návrh dokumentu byl zaslán na Asociaci hotelů a restauraci, Asociaci horských středisek, Horskou službu Krkonoše a Správu KRNAP. Po zapracování připomínek byla rozeslána finální verze, která je dnes předkládána ke schválení. 
J. Miškovský: představil Strategii strukturálně. Základní části jsou: Analytická část, Strategická, Implementační. Při zpracování využili veřejně přístupné zdroje a zdroje místní. Proběhla úzká spolupráce s pracovníky Svazku. 
Marketingový plán obsahuje strukturovaný popis 5-ti komplexních projektů rozpracovávajících vybraná opatření. Toto pokládá za důležitou marketingovou činnost Svazku. E. Šulcová doplňuje, že všech 5 je zahrnuto v Akčním plánu. 
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4  P. Klapuš: oceňuje práci J. Miškovského a jeho spolupracovníků, kteří provedli kvalitní aktualizaci Strategického plánu. 
E. Šulcová: 26. 9. se uskuteční schůzka se svazky a sdruženími, kde budeme Strategii prezentovat a dolaďovat aktivity ostatních  svazků a území s potřebami svazku Krkonoše. 
J.Sobotka poděkoval P. Klapušovi  za aktivity vedoucí k aktualizaci Strategie. 
Usnesení č. 11/16 Rada schvaluje dokument „Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu  Krkonoše 2015-2025“  
7. Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 
a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Z. Kraus Pořádaný cyklomaraton byl velice úspěšný (600 účastníků),  zpracovávají scénář na videoprezentaci Východních Krkonoš. Daří se dokončit společnou práci na kongresové turistice, která se bude ve spolupráci se svazkem Východní Krkonoše provozovat, M. Chaloupská doplnila, že podklady připravili pracovníci svazku Krkonoše na žádost Krajského úřadu KHK.  b) Svazek obcí Horní Labe – J. Vancl Probíhá projekt MAP,  Centrum sdílených služeb- závisí na obcích o jaké služby budou mít zájem, regionální rozvoj – aktivity vážou na to, co bude dělat svazek Krkonoše. Cyklostezky: dotazuje se, jak to bude s deminimis, objemy peněz jsou velké, domnívá se  nad limit. J. Sobotka: cyklostezky obecně, pro příští rok se na KHK nevypisuje grant na cyklostezky, bude záležitostí nového zastupitelstva. Limity získání jsou nízké, je třeba také zvýšit alokaci.  c) Svazek obcí Jilemnicko – J. Ulvr V rámci svazku se řeší pasportizace místních komunikací, řeší administátora na odpadové hospodářství pro všechny obce, je schůzka se zástupci ministerstva ohledně nočního klidu, pokračuje projekt  MAP, Centrum sdílených služeb svazek zamítl. Krakonošovi letní podvečery proběhly úspěšně.  10. 9. 2016 se uskuteční pracovní cesta starostů do Norska.  d) Svazek obcí Tanvaldsko – Eva Zbrojová 

1. 10. 2016 proběhnou oslavy Půlstoletí s Cimrmanem na Tanvaldsku.  
Usnesení č. 12/16 Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích 
 

8. Různé 
a) Informace o dalších aktivitách Svazku  E. Šulcová: Proběhla schůzka se zástupci KRNAP na téma společná prezentace na veletrzích. Osloví obce e-mailem s žádostí o poskytnutí informací o zajímavých, tradičních  akcích v obcích, na kterých by se Svazek společně s KRNAP mohl prezentovat, tento místní kanál je nejlepší. Vyjmenovala aktivity: Olympijský park Pardubice velice úspěšné, v sobotu budou Křížlice  atd. Vydávají se tiskové zprávy. 9. 9.  se  zúčastní zajímavé tiskovky v Janských Lázních na téma „Stezka v korunách stromů“.  22. 9. schůzka proběhne v Jilemnici na koordinace jízdních řádů – je možné předat E. Šulcové  podněty, které tam může prezentovat. 26. 9. pro zástupce obcí proběhne prezentace  rezervačního  systému firmou Sitour. 
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5    b) Příští jednání Rady Svazku – 12. 10. 2016  c) Ostatní J. Vancl: byla schválena  novela zákona o sportu a obce jsou  pověřeny zpracovat dokument k tomuto tématu. Základny pro sportování se májí převést na obce. Povodí Labe udělalo aktualizaci povodňových území, to má vliv na pojištění majetku v těchto oblastech.  Usnesení č. 13/16 Rada bere na vědomí informace o dalších aktivitách svazku 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ing. Jan Sobotka předseda Krkonoše-svazek měst a obcí     
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6   
 

USNESENÍ 
 z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí, ze dne 8. září 2016    Usnesení č. 01/16 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 7. 2016  
 
Usnesení č. 02/16 Rada schvaluje přijetí dotací: 

a. ve výši 90.000,- od Města Trutnov na provoz cyklobusů 
b. ve výši 400.000,- od Libereckého kraje na úpravu běžeckých tratí v sezóně 2016/2017 

 
Usnesení č. 03/16 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým dochází k navýšení příjmů o částku 780.000,- Kč, a výdajů o částku 350.160,- Kč 
 
Usnesení č. 04/16 Rada bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů Správy KRNAP 
  
Usnesení č. 05/16 Rada schvaluje zařazení projektu „Analýza odtokových poměrů“ do prioritních projektů Akčního plánu 2017 – 2018 
 
Usnesení č. 06/16 Rada bere na vědomí přestavení prioritních projektů Akčního plánu 2017 – 2018  Usnesení č. 07/16 Rada ukládá ředitelce svazku předložit informaci o průběhu plnění projektů Akčního plánu 2017 – 2018 Radě svazku na jejím dalším jednání 
 
Usnesení č. 08/16 Rada schvaluje ustavení „Pracovní skupiny pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020“ v tomto složení: Jan Hřebačka, Jan Sobotka, Jiří Vancl, Jiří Plamínek 
 
Usnesení č. 09/16 Rada schvaluje ustavení „Pracovní skupiny pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020, cestovní ruch (propojování areálů)“ v tomto složení:  

1. Západní Krkonoše 
Ing. Petr Matyáš, starosta, Město Rokytnice nad Jizerou Michal Kopecký, DiS., Skiareál Rokytnice  Eva Zbrojová, starostka, Města Harrachov Ing. Vlastislav Fejkl, Sportovní areál Harrachov a.s.  
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7  ii. Střední Krkonoše 
Milan Rychtr, starosta, Obec Vítkovice v Krkonoších Ing. Jan Sobotka, starosta, Město Vrchlabí Dominik Brožek, Skiareál Benecko Ing. Michal Hošek, Skiareál Herlíkovice Čeněk Jílek, Skiareál Špindlerův Mlýn Petr Kubec, Skiareál Špindlerův Mlýn Bc. Vladimír Staruch, starosta, Město Špindlerův Mlýn  iii. Východní Krkonoše Ing. Zdeněk Kraus, starosta, Obec Černý Důl Mgr. Petr Hynek, SkiResort ČERNÁ HORA-PEC  iv. Host PaeDr. Pavel Klapuš  

Usnesení č. 10/16 Rada schvaluje ustavení „Pracovní skupiny k prioritě Realizace projektů na podporu cestovního ruchu v zájmovém území“ v tomto složení: Cejnarová Alena, Hančová Klára, Chaloupská Mirka, Janatová Monika, Klapuš Pavel, Palátková Dáša, Šulcová Eva, Vávra Michal, Vích Radek  Usnesení č. 11/16 Rada schvaluje dokument „Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše 2015-2025“  
Usnesení č. 12/16 Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích  
Usnesení č. 13/16 Rada bere na vědomí informace o dalších aktivitách svazku 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ing. Jan Sobotka předseda Krkonoše-svazek měst a obcí   


