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Zápis ze 7. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Název 7. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 
Datum 14. 3. 2017, 14:00 - 16:00 
Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 
Účastníci viz. prezenční listina 
Přílohy zápisu Prezenční listina 

 
 
Bod č. 1 - Úvod  

Úvodní slovo si vzal pan předseda Pošmurný, přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání. 

 
Bod č. 2 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu 

a) Zjistit od pana náměstka, zda se hýbe přeshraniční spolupráce. – pan Pošmurný – Úkol bude 

splněn do příštího jednání. 

b) Zjistit stav registrací u MMR.  - slečna Kýzlová – Splněno. 

 

Bod č. 3 - Účelové dotace DM a MAS pro rok 2017 

Slovo si vzal pan náměstek a ještě před samotným bodem č. 3 informoval členy o Centrále cestovního 

ruchu, situaci kolem DM Brdy a Středočeských vodních cestách, z.s. 

Středočeská centrála cestovního ruchu – Zastupitelstvo kraje schválilo založení Centrály. Je 

připraven návrh VŘ a od května by mohla centrála v omezené míře fungovat. 

DM Brdy – vzhledem k dohadům mezi subjekty v destinaci Brdy byl nutný vstup kraje. Je třeba 

vypracovat detailní analýzu území. Nyní je dojednána schůzka s paní radní Plzeňského kraj 

k projednání případného zapojení do situace kolem této destinace. Kraj dále kontaktuje další relevantní 

subjekty, jichž se tato situace týká a představí jim svůj plán s DM Brdy. Příbram nabízí materiály, 

které zatím sesbírali. Pan Krejčí vznesl dotaz, zda kraj v této destinaci setrvá nebo po nějakém čase 

vystoupí. Dle subjektivního názoru pana náměstka vystoupí. 

Středočeské vodní cesty,  z.s. – na 16. 3. je svolána Valná hromada, na které budou předloženy nové 

stanovy připravené krajem. 

 

 

Účelové dotace pro DM: 

Výše až 200.000,- na DM 
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Režim – 90%/10% (spoluúčast) 

 

Okruhy (návrhy ze strany kraje): 

1. Tisk propagačních materiálů 

2. Cizojazyčné překlady 

3. Napojení webů DM na web middleczech.kr-stredocesky.cz  

 

Další návrhy: 

4. Naplňování „kalendáře akcí“ (dle pana Hozdeckého jde zejména o formát dat) 

5. Personální náklady 

6. Video/foto 

7. Tvorba produktu aktivní turistiky (ceskojede.cz) 

 

Projekty by měly být v souladu s představou kraje o rozvoji regionu. 

Pan Hozdecký zašle rešerši Hradeckého a Libereckého kraje. 

 

Účelové dotace pro MAS (na podporu regionálního rozvoje): 

Celkem 1,4 mil. Kč 

Návrh režimu – 90%/10% 

 

Ne všechny MAS budou chtít realizovat projekt na podporu CR. Bude projednáno na příštím jednání 

Pléna KS MAS (31.3.) a výstupy budou zaslány k projednání panu náměstku Rakušanovi a radnímu 

Michalikovi. 

Pan Hozdecký navrhuje do příštích let zohlednit systém certifikace jako nástroj regulace při 

rozdělování dotací. 

Počítá se také s podporou TOP akcí. 

 

Bod č. 4. - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020) – informace k 

hodnocení projektů a postup prací na projektu kraje 

Paní Musílková informovala, že byly s paní Měchurovou na konzultaci na MMR.  

2. vlna by mohla být vyhlášena nejdříve v květnu.  

Termín pro předkládání faktur – 25. listopadu. 
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Po konzultaci s MMR byly připomínky DM zamítnuty. Nelze uskutečnit přes přímý nákup a musí jít o 

inovativní produkt. 

Na základě komunikace s dodavatelem bude vytvořeno nové portfolio MAP a fotografií. V zadávací 

dokumentaci bude uvedeno, že portfolio bude vytvořeno ve spolupráci s DM. V rámci dodávky musí 

mít kraj výhradní právo k fotografiím s možností využití pro DM. 

Na PS byl dále konzultován rozpočet projektu předloženého do NPPCRR. 

Návrh výběrových řízení v rámci projektu je nyní na Odboru krajského investora KÚSK. Konec 

zakázek je předpokládán do 2. poloviny dubna. 

Realizace aktivit od 1.7. 

 

 

Bod č. 5 – Diskuze, různé 

Návrh za DM do výběrové komise na ředitele Centrály: Jaroslav Krejčí a Bohunka Zemanová. 
Úkol: Info o VŘ – Hanka Musílková a Martina Kýzlová. 
 
P. Minichová – info k vyúčtování dotace – předložené faktury musí být čitelné. 
 
Spolupráce s MAFROU a souběh aktivit. Oddělení CR bude dále řešit. 
Program na příště – publicita a periodika. 
 
Koordinátorem místo Jany Měchurové se stává Hanka Musílková. 
 
Pan Bureš dále informoval o Dnech lidové architektury. Konzultováno na Odboru Kultury a dle 
metodického pokynu bude pořádáno každoročně. Místo konání – Vysoký Chlumec, Třebíz, muzeum 
Slaný. 
 

 

Shrnutí úkolů: 

Zjistit od pana náměstka, zda se hýbe přeshraniční spolupráce. – pan Pošmurný 

Info o VŘ – Hanka Musílková a Martina Kýzlová. 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

 

Zápis schválil:   

Dne 16. 3. 2017        Václav Pošmurný 
         předseda pracovní skupiny
       


