
 

  

ZÁPIS 

z jednání řádné valné hromady Sdružení Český ráj, 
konaného v Lomnici nad Popelkou dne 03. 04. 2012 

Přítomno: 25 členů dle prezenční listiny, jež je přílohou tohoto zápisu. 

Program (dle pozvánky): 

1. Zahájení (volba orgánů jednání, schválení programu) 

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení Český ráj v roce 2011 

3. Informace o členské základně SČR v roce 2011 

4. Plán činnosti Sdružení Český ráj na rok 2012 

5. Finanční plán Sdružení Český ráj v roce 2012 

6. Informace o probíhajících a realizovaných projektech 

7. Střednědobý a akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu v TR Český ráj 

8. Návrh zákona o cestovním ruchu 

9. Různé, diskuze. 

Projednání jednotlivých bodů programu 

1. Zahájení 

Předsedkyně SČR, PhDr. Hana Maierová, přivítala přítomné a konstatovala, že počtem 25 přítomných 
ze 61 členů není Valná hromada (dále jen VH) usnášeníschopná. V souladu s par. 7, odst. a) stanov 
svolala od 10,30 hodin jednání valné hromady za účasti přítomných členů. 

Do bodu 2 programu byl doplněn bod Zpráva Dozorčí rady SČR. Na žádost pana Aleše Hozdeckého 
byl bod Návrh zákona o cestovném ruchu přesunut na začátek programu. 

Zapisovatelem jednání byl stanoven ing. Jiří Lukeš, ověřovateli zápisu byli určení Vladimír Mastník 
(Lomnice nad Popelkou) a Oldřich Loutchan (Kacanovy). 

Usnesení č. 1: Valná hromada SČR schvaluje program jednání dle návrhu. Valná hromada 
schvaluje za zapisovatele ing, Jiřího Lukeše, za ověřovatele zápisu pana Vladimíra Mastníka a 
pana Oldřicha Loutchana. 



 

  

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení Český ráj za rok 2011 

Ředitel SČR ing. Jiří Lukeš přednesl Výroční zprávu o činnosti a hospodaření SČR v roce 2011 
v následující struktuře: 

- Zpráva o činnosti Sdružení Český ráj v roce 2011 
Kromě dalších aktivit byla v roce 2011 významná realizace projektů Marketingové a 
koordinační aktivity v Českém ráji a Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný (ROP 
NUTS2 Severovýchod). Tyto projekty se významně promítly i do financování SČR. 

- Zpráva o hospodaření Sdružení Český ráj v roce 2011 
Příjmy k 31. 12. 2011 dosáhly výše 5.444.063,- Kč, výdaje 6.848.190,- Kč. Financování 
schodku ve výši 1.404.127,- Kč bylo zajištěno kontokorentním úvěrem. Podrobné informace 
byly uvedeny podkladů pro jednání VH a budou součástí vydané Výroční zprávy SČR. 

- Zpráva Dozorčí rady Sdružení Český ráj 
Paní Marie Drašnarová přednesla zprávu Dozorčí rady SČR ve znění: Dozorčí rada Sdružení 
Český ráj v rámci kontroly účetních dokladů, interních dokladů, výkazů a faktur provedené 
dne 28. 3. 2012 neshledala žádné nedostatky. 

Usnesení č. 2 : Valná hromada schvaluje zprávu Dozorčí rady Sdružení Český ráj a schvaluje ji jako 
součást Výroční zprávu Sdružení Český ráj za rok 2011. 

Usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti SČR v roce 2011 a zprávu o financování 
SČR v roce 2011 v příjmové části 5.444.063 Kč, ve výdajové části 6.848.190 Kč s financováním 
1.404.127 Kč. 

3. Informace o členské základně SČR v roce 2011 

Členská základna SČR činila k 31. 12. 2011 celkem 61 členů, z toho 39 měst a obcí (64 %), 
4 neziskové organizace (6 %) a 18 subjektů ze soukromého sektoru (30 %).  

Usnesení č. 4 : Valná hromada bere na vědomí informaci o členské základně SČR v roce 2011. 

4. Plán činnosti Sdružení Český ráj na rok 2011 

Ředitel SČR Jiří Lukeš přednesl plán činnosti SČR na rok 2012. Podrobný plán činnosti obdrželi 
členové v podkladech. Vedle aktivit ve nezměněné struktuře dle předchozích let jsou klíčovými 
realizované projekty Marketingové an koordinační aktivity v Českém ráji a Greenway Jizera v úseku 
Dolánky – Líšný. 

Usnesení č. 5: Valná hromada schvaluje plán činnosti SČR na rok 2012.  

5. Finanční plán Sdružení Český ráj na rok 2011 

Finanční plán SČR byl navržen ve výši příjmové části 17.500.180 Kč, ve výdajové části 25.9872.680 
Kč. Financování ve výši 8.842.500 Kč je zajištěno schválenými úvěrovými produkty SČR 
(kontokorentní úvěr, revolvingový úvěr).  

Usnesení č. 6: Valná hromada schvaluje finanční plán SČR na rok 2012. 



 

  

6. Informace o probíhajících a realizovaných projektech 

V souvislosti se zprávou o činnosti informoval ředitel SČR o realizovaných projektech a souvisejících 
dotacích z krajských, národních a evropských zdrojů. 

Usnesení č. 7 : Valná hromada bere na vědomí informaci o probíhajících a realizovaných projektech 
SČR. 

7. Střednědobý a akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu v TR Český ráj 

Manažerka projektů ing. Pavla Bičíková představila Rámcovou strategii Programu trvale udržitelného 
rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Rámcová strategie je podkladem pro 
zpracování Střednědobého a akčního plánu v rámci projektu (Marketingové a koordinační aktivity 
v Českém ráji). Valná hromada projednala návrhovou část Střednědobého plánu pro období 2012 – 
2017 a Akčního plánu pro období 2012-2013. Oba dokumenty budou po veřejném projednání 
rozeslány k připomínkám členům a následně projednány Správní radou SČR v termínu do konce 
června 2012  

Usnesení č. 8 : Valná hromada po projednání schvaluje Rámcovou strategii programu trvale 
udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj 

Usnesení č. 9: Valná hromada pověřuje Správní radu SČR projednáním a schválením Střednědobého 
plánu pro období 2011 – 2015 a Akčního plánu pro období 2011 – 2012. 

8. Návrh zákona o cestovním ruchu 

Pan Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj představil 
principy návrhu nového zákona o cestovním ruchu a jeho dopad na řízení turistické destinace. 
Současně informoval o přípravě Státní koncepce cestovního ruchu ČR. 

Usnesení č. 10 : Valná hromada bere na vědomí informaci návrhu zákona o cestovním ruchu a 
přípravě Státní koncepce cestovního ruchu ČR. 

9. Různé, diskuze, závěr. 

a. Jednání Správní rady 

V rámci jednání VH proběhlo mimořádné jednání Správní rady SČR. SR schválila snížení členského 
příspěvku Statutárního města Mladá Boleslav na rok 2012 ve výši 50.000,- kč na základě předložené 
žádosti. 

b. Diskuse 

Mgr. Miroslav Kůta (Jičín) vznesl dotaz na propojení GW Jizera GW Mrlina.  

Ing. Jiří Lukeš (SČR): Problematika by se měla řešit v rámci připravované studie na území 
Jičínska, Sobotecka, Novopacka a Kopidlenska. Současně by mělo dojít k novému vyznačení 
CT č. 14 od Jičína směrem na Hradec králové (tzv. Žitavská cyklotrasa) a přeznačení stávající 
CT. Č 14 pod novým číslem. 

Vlasta Špačková (Karlovice) informovala o prodeji Lázně Sedmihorky a jednání s novým 
majitelem. Stávající nájemce zůstává po dobu platnosti smlouvy. 



 

  

Mgr. Jan Farský (Semily) informoval o zahájení výstavby nového úseku cyklostezky v rámci 
projektu GW Jizera. 

Ing. Martin Bauer (Sundisk) informoval o konání veletrhu EuroregionTour ve spolupráci 
Libereckého kraje a OHK jablonec nad Nisou. SČR prezentovala Český ráj ve spolupráci 
s Libereckým krajem. 

c. Závěr 

Předsedkyně SČR poděkovala přítomných za účast a jednání ukončila ve 12,30 hodin.  
 

V Lomnici nad Popelkou dne 3. 4. 2012, zapsal ing. Jiří Lukeš 

 

Zapisovatel:  ………………………………………. 

 

 

Ověřovatelé: ……………………………………….  …………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………. 

PhDr. Hana Maierová,  
předsedkyně SČR 


