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Zápis z valné hromady spolku  

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko 

 

Datum:   27. 6. 2019, 14.00 hod 

Místo:    Hotel Mědínek, Kutná Hora  

Přítomni:  viz prezenční listina 

Přílohy zápisu:  prezenční listina 

  rozpočet spolku 

  Ondřej Špaček - Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 / Analytické studie 

 

I.  

Dne 27. 6. 2019 se uskutečnila valná hromada spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko (dále 

jen „spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, schůze byla svolána  

předsedkyní spolku Mgr. Bc. Silvií Doušovou, místostarostkou města Kutná Hora. VH je 

usnášeníschopná.  

 

II.  

Na programu valné hromady byly tyto body: 

1. Schválení programu jednání 

2. Aktuální stav zápisu spolku do rejstříku 

3. Přijetí nových členů do spolku TO Kutnohorsko a Kolínsko 

4. Rozpočet spolku 

5. Dotační možnost Stč. kraj 

6. Destinační manažer – informace z výběrového řízení  

7. Diskuze, různé 

 

III.  

Schválení programu jednání 

V úvodu valné hromady přivítala předsedkyně všechny přítomné a představila program jednání, 

zapisovatelkou byla pověřena Mgr. Kateřina Tesařová.  

Program byl odhlasován: 

 

Hlasování o programu valné hromady:  

Pro bylo 15 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.  

Výsledek: Valná hromada (dále jen VH) schvaluje  program zasedání VH bez výhrad.  

 

 

IV.  

Aktuální stav zápisu spolku do rejstříku 

Předsedkyně spolku informovala o aktuálním stavu zápisu spolku do spolkového rejstříku – Městský 

soud v Praze požádal o doplnění 3 bodů, lhůta pro doplnění je do 15. 7. 2019, doplněné materiály 

budou odeslány co nejdříve. 
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V.  

Přijetí nových členů do spolku TO Kutnohorsko a Kolínsko 

O přijetí mezi členy spolku požádali vyplněním přihlášky tyto subjekty:  

Hotel Theresia Kolín 

obec Církvice 

obec Žehušice 

České muzeum stříbra 

Galerie Středočeského kraje 

Předsedkyně vyzvala zástupce dotčených subjektů ke krátkému představení.  

 

O přijetí subjektů mezi členy spolku bylo hlasováno:  

 

Hlasování o přijetí subjektů Hotel Theresia Kolín, obec Církvice, obec Žehušice, České muzeum 

stříbra, Galerie Středočeského kraje mezi členy spolku:  

 Pro bylo 15 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.  

Výsledek: VH schvaluje členství subjektů Hotel Theresia Kolín, obec Církvice, obec Žehušice, České 

muzeum stříbra, Galerie Středočeského kraje ve spolku.  

 

 

VI.  

Rozpočet spolku 

Představen a okomentován byl návrh rozpočtu spolku – je přílohou zápisu.  

Jedná se o souhrn příjmů z členských poplatků a výdajů, které tvoří převážně mzdové náklady na pozici 

manažera spolku, technické zabezpečení a v první fázi na branding a vizuální identitu spolku.  

V tuto chvíli pro rok 2019 navrženo na 6 měsíců provozu, pokud ale manažer nastoupí až 1. 9. 2019, 

bude ušetřeno na těchto nákladech.  

 

Rozpočet bude schvalován pravděpodobně per rollam.  

 

VII.  

Dotační možnost Stč. kraj 

Představen byl Program na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 

2019, lhůta pro podání žádostí je stanovena do 13. 9. 2019. Maximální výše dotace je 300 000 Kč.  

Diskutováno bylo vymezení území destinace a způsob doložení pro Středočeský kraj, doporučeno bylo 

o této otázce jednat se Středočeským krajem.  

 

VIII.  

Destinační manažer – informace z výběrového řízení 

Výbor spolku, který byl na ustavujícím jednání pověřen přípravou a realizací výběrového řízení, 

připravil nabídku pracovní pozice, na tu reagovalo a do VŘ se celkově přihlásilo 18 uchazečů 

s kompletní přihláškou (tedy včetně zaslaného CV, motivačního dopisu a zpracování 3 strategických 

bodů rozvoje oblasti). K ústním pohovorům byli vybráni 4 uchazeči, komise vybrala uchazečku Petru 

Ďoubalovou, která přesvědčila výbornými komunikačními schopnostmi, dosavadní praxí a znalostí 

regionu. Nástup 1. 9. 2019.  

  

IX.  

Diskuze, různé 

Příští VH se bude konat v Kolíně.  
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Host VH:  

Ondřej Špaček - Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 / Analytické studie 

Prezentace je přílohou zápisu.  

Pan Ondřej Špaček vystoupil s prezentací výsledků analytické studie zabývající se návštěvností města 

Kutná Hora v roce 2018.  

Informoval o:  

Přínosu cestovního ruchu pro ekonomiku ČR 

Metodice zpracování geolokačních dat 

Celkové návštěvnosti města Kutná Hora v období 1. 1. - 31. 12. 2018 

Analýze návštěvnosti města Kutná Hora (1. 1. - 31. 12. 2018) 

Analýza návštěvnosti centra města Kutná Hora (1.1. - 31. 12. 2018) 

 

V další části představil koncepci destinačního managementu a informoval o:  

Přínosu vyplývajícím z destinačního managementu 

Hlavních úkolech organizací destinačního managementu 

Financování organizací destinačních managementů 

 

Závěrem dodal, že destinační management je dlouhodobý nástroj (DM je dlouhodobá investice 

s „neadresnou“ návratností, je nutné počítat s omezenou možností měřit výsledky) a popřál spolku 

hodně úspěchů.  

 

 

X.  

Závěr: 

 Kontrolní výbor připraví jednací řád kontrolního výboru, který bude schválen na příští valné 

hromadě  - úkol z ustavujícího jednání – stále trvá 

 Bude vytvořen kontakt list, dále společný email výboru a kontrolního výboru – úkol 

z ustavujícího jednání – stále trvá 

 Předběžný termín konání další valné hromady nebyl stanoven, místo Kolín 

 

  

S přítomnými se rozloučila předsedkyně spolku Mgr. Bc. Silvia Doušová a popřála všem hezké léto.  

 

Valná hromada spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. byla ukončena v 15:45 hod.   

 

 

 

Zápis pořídil:       Ověřil: 

Dne: 1. 7. 2019       Dne: 1. 7. 2019 

Mgr. Kateřina Tesařová       Mgr. Bc. Silvia Doušová 

referentka cestovního ruchu      místostarostka města Kutná Hora 

Městský úřad Kolín                                                                                           předsedkyně spolku 

 

 

 


