Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Libereckém kraji dne 9. 3. 2022 v online podobě
Účastníci: Ing. Květa Vinklátová, Ing. Martin Bauer, Bc. Denisa Merenusová, DiS., Ing. Jitka
Kořínková, Ing. Eva Šulcová, Bc. Marie Kárová, Bc. Petr Hozák, Ing. Lenka Červová, PhD.,
Ing. Lidie Vajnerová, MBA, Petr Vobořil, Vladimír Vinklář, Ing. Stanislava Silná, Bc. Michal
Prokop, Mgr. Ondřej Havlíček, Ing. Helena Janegová, Ing. David Pastva
Omluveni: Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Jakub Rajm
Neomluveni: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., Jiří Stodůlka, Ing. Miloš Vajner, Mgr. Veronika
Seppová, Mgr. Vladimír Buriánek, Ing. Ludvík Řičář
KÚ LK: Jakub Šeps, Mgr. Kateřina Horáčková
Předsedkyně Sdružení K. Vinklátová přivítala úvodem všechny přítomné, pověřila vedením
jednání pana Šepse.
Z 25 členů Sdružení bylo na začátku jednání přítomno 16 členů, Valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Bylo hlasováno o program v podobě:
1. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém
kraji za rok 2021
2. Volba Rady a statutárních orgánů
3. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2022
4. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2022
5. Aktuality z oddělení cestovního ruchu
6. Různé
Program byl všemi přítomnými členy schválen.
Hlasování:

PRO: 16 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

1. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2021
Členům Sdružení byly předloženy podklady – Rozvaha a Výsledovka za rok 2021 (viz přílohy
zápisu)
Usnesení: Valná hromada Sdružení bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení a zprávu
o hospodaření za rok 2021
Hlasování:

PRO: 16 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

2. Volba Rady a statutárních orgánů
Volba předsedy
Usnesení: Valná hromada Sdružení volí pro další dvouleté období předsedu Sdružení
Liberecký kraj zastoupený Ing. Květou Vinklátovou
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Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

Volba místopředsedy
Usnesení: Valná hromada Sdružení volí místopředsedu Sdružení Krajskou hospodářskou
komoru zastoupenou Ing. Martinem Bauerem.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

Volba členů Rady Sdružení
Usnesení: Valná hromada Sdružení volí členy Rady Sdružení Jizerské hory – turistický
region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Krkonoše – svazek měst a obcí,
Máchův kraj, Lužické hory, Sdružení Český ráj, Liberecký kraj, Krajská hospodářská
komora Liberec, Technická univerzita a iQLANDIA, o.p.s.
Hlasování:

PRO: 16 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

3. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2022
Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výši členského příspěvku 1 000 Kč na rok
2022.
Hlasování:

PRO: 16 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Rozpočet na rok 2022
Výdaje
Služby banky
Ostatní služby
Celkem

Příjmy
2 000 Kč
Členské příspěvky
10 000 Kč
12 000 Kč Celkem

24 000 Kč
25 000 Kč

Navržený rozpočet je přebytkový s přírůstkem na bankovních účtech ve výši 13.000, - Kč.
Rozpočet prozatím nepočítá s případnou dotací od Libereckého kraje.
Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2022 jako
přebytkový.
Hlasování:

PRO: 16 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

4. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2022
Jakub Šeps
V minulých letech proběhla studijní cesta Sdružení do Moravskoslezského kraje, v roce 2019
do Orlických hor, v roce 2020 byla studijní cesta kvůli covidu zrušena a v roce 2021 byla cesta
spolupořádána společně s Křišťálovým údolím a cílem bylo poznat sklo jako produkt
cestovního ruchu v Rakousku a Německu.
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Návrhy na možné aktivity na rok 2022 Ing. Martin Bauer
- návrh na uspořádání studijní cesty do Polska / ve spolupráci s polskými partnery. Dobrá
inspirace, jak získávat a nakládat s evropskými finančními prostředky v rámci
cestovního ruchu – zajímavá a inspirativní místa i lidi.
Ing. Eva Šulcová
- návrh na studijní cestu do Rakouska jako inspirace ve věci zákona o cestovním ruchu,
jehož věcný návrh by měl být v ČR hotov do konce roku. Větší zaměření na odborné
přednášky, setkání s odborníky.
Jakub Šeps
- příprava zákona o cestovním ruchu je jedním ze 4 priorit nové vlády v rámci cestovního
ruchu. Vznikla pracovní skupina zabývající se přípravou zákona.
→ Úkol pro členy Sdružení – do konce března poslat možné další aktivity Sdružení na rok
2022, a to jak na možné cíle / zaměření studijní cesty, workshopy nebo školení na email
katerina.horackova@kraj-lbc.cz. Návrhy budou následně zpracovány a o finální podobě
aktivity Sdružení na rok 2022 bude rozhodnuto v rámci online hlasování nebo per rollam.
5. Aktuality z oddělení cestovního ruchu
Jakub Šeps
- aktuální dokumenty týkající se cestovního ruchu Marketingový plán, akční plá) jsou
zveřejněny na stránkách KÚLK – https://kultura.kraj-lbc.cz/page414/napln-cinnostioddeleni-cestovniho-ruchu
+ viz prezentace v příloze
Různé
Mgr. Ondřej Havlíček
•

Fond Malých projektů Česko – Sasko – všechny prostředky již navázány na konkrétní
projekty
• Fond Malých projektů Česko – Polsko – je možné stále podávat žádosti na projekt v
oblasti cestovního ruchu – investiční nebo „setkávací“. Aktuální termín pro podávání
žádostí je 16. 5., s realizací až do konce března 2023. „Setkávací“ projekty je možné
podávat již v zjednodušené podobě (u projektů, kde je možné doložit počet účastníků a
prezenční listinu, se nahlásí jen počet osob a počet dní akce, není potřeba rozpočet akce).
• IROP – alokace 1,4 miliardy na doprovodnou infrastrukturu v cestovním ruchu
+ viz prezentace v příloze
Ing. Martin Bauer
-

Krajská hospodářská komora zřídila centrum s nabídkami pomoci pro ukrajinské
utečence (například ubytování)
spolupráce na veletrhu Euroregion Tour 2022 – v rámci Česko-polského projektu
zajištění českých a polských vystavujících řemeslníků
komora apeluje na změnu zákona o cestovních kancelářích
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-

pozvánka
na
9.4.
–
Odemykání
Jizery
https://www.sundiskfamily.cz/cs/novinky/odemykani-jizery-2022.html

-

Petr Vobořil
-

Euroregion Tour – 1. – 2. 4. v Eurocentru (aktuálně přihlášených 70 vystavovatelů,
cílem je 90) - https://www.kulturajablonec.cz/akce/euroregion-tour-2022/
aktuálně se mění sídlo Palace Plus, které se bude v průběhu března stěhovat do bývalého
„domu nábytku“ – důležitý krok v konceptu Křišťálového ostrova v Jablonci nad Nisou
z dalších plánovaných akcí – Den evropského dědictví, Muzejní noc, velikonoční trhy,
Křehká krása
společně s městem Jablonec je připravována žádost o dotaci na nový navigační systém
města a také v rámci ITI dotace na rekonstrukci Kantorovy vily – vše zahrnuto v
zastupitelstvem schváleném strategickém a akčním plánu

Ing. Květa Vinklátová
-

-

-

v rámci Křišťálového údolí je připravován jednotný vizuální styl pro jednotlivá
návštěvnická centra, respektive body Křišťálového údolí – v Jablonci nad Nisou,
Kamenickém Šenově, Novém Boru a Liberec.
připravované akce –
▪ Velikonoce - 9. – 10. 4. 2022
▪ Crystal Valley Week - 23. – 28. 8. 2022, Liberec („sklo od ZOO až po
nádraží“)
▪ Víkend CV - 12. – 13. 11. 2022
▪ Vánoce - 10. – 11. 12. 2022
Liberecký kraj pro rok 2023 připravuje nové zaměření investičního dotačního
programu určeného na podporu rozvoje doprovodné turistické infrastruktury;
v posledních dvou letech byl program určen na výstavbu karavanových stání. Jedním
z návrhů je zaměřit tento dotační program v roce 2023 na výstavbu toalet. Tento návrh
se zatím u obcí neshledal s pozitivní odezvou, protože se jedná o nákladnou investici
s nutnými náklady na jejich obsluhu a udržitelnost. U karavanových stání byly
oprávněnými žadateli obce Libereckého kraje, u případných toalet by měli mít možnost
žádat i podnikatelské subjekty.

→ Ing. Eva Šulcová – obce na území Národního parku (29 obcí) by nový dotační titul LK
nevyužily, protože mají možnost žádat o dotaci v rámci Státního fondu životního prostředí
s možností žádat o vyšší finanční prostředky. Ostatní obce mají prozatím jiné priority.
→ Ing. Martin Bauer – firma Sundisk soukromě investuje do budování toalet, někdy i s
malým finančním zapojení obcí. Budovat nové toalety v území pro návštěvníky je potřeba.
→ Mgr. Ondřej Havlíček – jednou z aktivit, na které je možné žádat v rámci IROP, je i
výstavba sociálního zázemí (start na přelomu roku 2022/2023), ale podnikatelské subjekty
nejsou způsobilými žadateli.
→ Bc. Denisa Merenusová, Dis. – v rámci Jizerskohorských bučin budou ekologické
toalety řešeny ve spolupráci s Jizerskou o.p.s. a budou umísťovány u kiosků. Návrh na

4

náplň dotačního programu – podpora budování odstavných parkovišť / odstavných ploch
s kapacitou cca 20–30 míst.
- DMO Jizerské hory se v letošním roce zaměří na technické památky (Zubačka slaví 120
let a rozhledna Štěpánka 130 let)
- v letošním roce bude DMO nově nabízet prohlídky města Liberec a Jablonec – příští
rok rozšíření na Frýdlantsko a Tanvaldsko
- v rámci veletrhu Euroregion bude uspořádána studijní cesta se zaměřením na sklo a
bižuterii

Přílohy
1. Rozvaha 2021
2. Výsledovka 2021
3. Prezentace Liberecký kraj, oddělení cestovního ruchu – Jakub Šeps
4. Prezentace Euroregion Nisa – Mgr. O. Havlíček
Zapsala: Kateřina Horáčková
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