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Zápis z valné hromady spolku  

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. 

 

Datum:   6. listopadu 2019, 14.00 hod 

Místo:   Podnikatelský inkubátor CEROP, Kolín 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Přílohy zápisu:  prezenční listina 

  prezentace 

   

I. Dne 6. listopadu 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. Přijetí nových členů do spolku TO Kutnohorsko a Kolínsko 

3. Odstoupení člena Kontrolního výboru. Odchod člena spolku.  

4. Zpráva o aktivitách spolku a prezentace nového loga a logotypu 

5. Diskuze, různé 

 

III. Schválení programu jednání 

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

 

IV. Přijetí nových členů do spolku TO Kutnohorsko a Kolínsko 

O přijetí mezi členy spolku požádaly vyplněním přihlášky tyto subjekty:  

 Hotel Grand Čáslav (Martin Slanina, Catering Chotěboř, s.r.o.) 

 město Čáslav (Vlastimil Málek, starosta) 

 město Kouřim (Zuzana Čiháková, starostka) 

 Zámek Radim (Bohuslav Opatrný, vlastník objektu) 

Předsedkyně vyzvala zástupce dotčených subjektů ke krátkému představení.  

 

O přijetí subjektů mezi členy spolku bylo hlasováno:  

 

Hlasování o přijetí nových členů: město Čáslav, město Kouřim, zámek Radim, hotel Grand Čáslav  

Pro bylo 19 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.  

Výsledek: VH schvaluje členství subjektů ve spolku. 

 

 

V. Zástupce člena Villa Romantica pan Oldřich Novotný požádal zprostředkovaně (emailem) o zrušení 

členství ve spolku a také o změnu v kontrolním výboru, kde je zastoupen. Valná hromada vzala 

vystoupení Villa Romantica ze spolku na vědomí a požaduje, aby pro vyřešení náhrady pana 
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Novotného v kontrolním výboru, byl doručen osobní dopis nebo email na adresu spolku, případně aby 

pan Novotný přišel osobně oznámit svou rezignaci na další valnou hromadu.  

 

O novém nástupci do kontrolního výboru bude tedy valná hromada hlasovat až na svém dalším 

zasedání (případně „per rollam“).  

 

VI. Zpráva o aktivitách spolku  

Aktivity spolku jsou shrnuty v přiložené prezentaci.  

 

Součástí je i rozpočet předkládaný spolu s žádostí o dotaci ze Středočeského kraje. Prezentace 

obsahuje novou podobou loga a jeho aplikaci, kterou představil autor vítězného návrhu Jan Švarc ze 

studia KLUCIvespolek.  

 

VII. Diskuze, různé 

Byla diskutována příprava nové žádosti o dotaci z Programu na podporu rozvoje destinačních 

managementů Středočeského kraje pro rok 2020. Radek Tvrdík informoval, že termín podání žádosti 

bude již v únoru 2020. Důležitá je změna v doložení poskytnutí území – již nebude možno pokrýt 

usnesením MAS, ale nově zastupitelstvem obcí nebo usnesením DSO. V mapě oblasti mohou být bílá 

místa, v žádném případě ale do území nesmí zasahovat jiná DMO. Je třeba včas zajistit požadovaná 

usnesení.  

 

VIII. Všichni přítomní byli požádáni o navržení místa konání příští valné hromady. Manažerka spolku osloví 

členy a vybere místo konání další valné hromady.  

 

Všichni členové byli požádáni o součinnost při vytvoření fotobanky destinace a kalendáře akcí.  

 

IX. Závěr: 

 Úkol z minulé valné hromady, aby kontrolní výbor připravil jednací řád kontrolního výboru, 

nebyl splněn. Proto termín splnění posunujeme na další valnou hromadu a úkol ponecháváme 

v tomto zápisu -stále trvá 

 Seznam všech kontaktů na členy je vytvořen. Z tohoto seznamu je možné vytvářet různé 

mailing listy pro případ komunikace se členy. Společný email výboru zatím není vytvořen. 

Tento úkol bude splněn zároveň s vytvářením webových stránek. O jeho splnění budeme 

informovat na další valné hromadě nebo emailem zaslaným na všechny členy spolku  – stále 

trvá 

 Předběžný termín konání další valné hromady nebyl stanoven. Nebylo stanoveno ani místo 

konání. Je možné zasílat náměty na místo konání další valné hromady na email 

petra@kutnohorskokolinsko.cz. 

 

 

 

Zápis pořídila:       Ověřila: 

Dne: 11. 11. 2019      Dne: 14. 11. 2019 

Petra Ďoubalová       Mgr. Bc. Silvia Doušová 

Manažerka destinace Místostarostka města Kutná Hora a 

předsedkyně spolku 


