
 

 

 

Zápis z valné hromady spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. 

 

Datum:   11. června 2020, 15.00 hod 

Místo:   Hotel Grand Čáslav 

Přítomni:  viz prezenční listina (celkem 25 přítomných) 

Přílohy zápisu:   

▪ prezenční listina 

▪ plné moci (2x; Markéta Pošíková, Radek Tvrdík) 

▪ prezentace 

▪ účetní uzávěrka za rok 2019 (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 

▪ zpráva z kontrolního výboru za rok 2019 

▪ tabulka s návrhy členských příspěvků na rok 2020 

▪ příspěvkový řád s úpravami 

▪ finanční plán na rok 2020 

   

I. Dne 11. června 2020 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. Úvodní slovo předsedkyně spolku Silvie Doušové  

2. Seznámení s programem VH a schválení programu VH 

3. Prezentace členů po přijetí „per rollam“ v únoru 2020 a květnu 2020 

4. Hlasování VH o:  

• schválení účetní závěrky za rok 2019; 

• schválení zápisu z kontrolního výboru (březen 2020); 

• schválení odpisu pohledávky ve výši 5 000 Kč za členem Villa Romantica; 

• schválení změn v příspěvkovém řádu; 

• schválení příspěvků na rok 2020; 

• schválení rozpočtu na rok 2020. 



 

 

 

5. Prezentace aktivit spolku od listopadu 2019 do června 2020 

• analýzy sledovanosti sociálních sítí 

• PR/marketing v on-line o tištěných médiích 

• součinnost se členy 

• dobrodružné putování po Kutnohorsku a Kolínsku 

• strategie a analýza 

6. Diskuze, různé  

 

III. Schválení programu jednání 

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

O programu bylo hlasováno následujícím způsobem: 

PRO:   25 přítomných 

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  0 

 

IV. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2019 

Všem členům byla zaslána elektronicky účetní závěrka (rozvaha a výkaz zisků a ztrát společně se 

zápisem z kontrolního výboru). Na VH byly shrnuty výsledky hospodaření v roce 2019.  

O schvalování účetní závěrky za rok 2019 bylo hlasováno následujícím způsobem: 

PRO:   25 přítomných 

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  0 

 

V. Hlasování o schválení zápisu z jednání kontrolního výboru (březen 2020). 

Všem členům byla zaslána elektronicky zpráva z kontrolního výboru. Na jednání VH byla znovu 

přečtena a diskutována doporučení kontrolního výboru. A ke každému doporučení byla stanovena 

náprava. Jedná se o tato doporučení: odpis pohledávky ve výši 5000 Kč/úprava příspěvkového 

řádu/zpracování účetní směrnice/vést seznam uzavřených smluv 

O schválení zápisu z jednání kontrolního výboru za rok 2019 bylo hlasováno následujícím způsobem: 

PRO:   25 přítomných 

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  0 

 



 

 

 

VI. Hlasování o schválení odpisu pohledávky ve výši 5 000 Kč za členem Villa Romantica. Ukončení členství 

tohoto člena je spojeno s rezignací pana Oldřicha Novotného na pozici v kontrolním výboru. Oficiální 

rezignace a vystoupení ze spolku bylo doručeno 5. 12. 2019.  

O schválení odpisu pohledávky ve výši 5.000 Kč bylo hlasováno následujícím způsobem: 

PRO:   25 přítomných 

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  0 

 

VII. Hlasování o schválení změn v příspěvkovém řádu. Do příspěvkového řádu byly provedeny změny, a to 

ve článku 2. a článku 3. Ve článku dvě došlo k doplnění ustanovení, které vyžaduje dodat výši 

členského příspěvku na hlasování valné hromady o členství a také při schvalování nového člena 

formou per rollam. Článek 3. obsahuje změněné ustanovení, které se týká splatnosti ročních členských 

příspěvků. Dále byly doplněny počty zaměstnanců u definice podnikatelských subjektů v článku 4. 

O schválení změn v příspěvkovém řádu bylo hlasováno následujícím způsobem: 

PRO:   25 přítomných 

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  0 

 

VIII. Hlasování o schválení ročních členských příspěvků. Členské příspěvky pro rok 2020 byly navrženy 

v souladu s příspěvkovým řádem. Příspěvky byly schváleny ve stejné výši u většiny členů, vyjma Hotelu 

Grand Čáslav, kde je pro letošní rok příspěvek 2.500 Kč a Římskokatolická farnost Sedlec a 

Římskokatolická farnost Kutná Hora, které nově na rok 2020 navrhly příspěvek ve výši 10.000 Kč za 

farnost. Celková výše členských příspěvků v den valné hromady je 907.956 Kč.  

O schválení výše členských poplatků na rok 2020 bylo hlasováno následujícím způsobem: 

PRO:   25 přítomných 

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  0 

 

IX. Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2020. Finanční plán roku 2020 byl zaslán v příloze emailu všem 

členům před konáním valné hromady. V průběhu valné hromady byla provedena změna členských 

příspěvků a v této podobě bylo o finančním plánu hlasováno. Finanční plán je v příloze. 

O schválení finančního plánu/rozpočtu na rok 2020 bylo hlasováno následujícím způsobem: 

PRO:   25 přítomných 

PROTI:   0 

ZDRŽEL SE:  0 



 

 

 

 

X. Zpráva o aktivitách spolku  

Aktivity spolku jsou shrnuty v přiložené prezentaci.  

 

XI. Diskuze, různé 

▪ V rámci diskuse byly podány komentáře k instagramu a facebooku (Lada Bartošová, Edita 

Dvorská). Diskutovalo se o analýzách návštěvnosti facebooku a instagramu a vhodných 

postech, které by se tam měly objevit.  

▪ František Bláha, starosta obce Malešov, vyjádřil zájem o prolinkování TO KUKO na webu obcí 

a dalších členů.  

▪ Byly vzneseny připomínky ke komunikaci se členy při přípravě hry. Do budoucna je 

vyžadováno, aby se připomínky žádaly od všech členů.  

▪ Zájem je o prezentaci strategie a analýz, které se v současnosti realizují. Byl vyjádřen zájem 

uspořádat tuto prezentaci i v letních měsících. Termín bude upřesněn.  

 

XII. Závěr a úkoly : 

• uvést výši členského příspěvku u hlasování o nových členech na klasické VH i hlasování per 

rollam; 

• připravit banner TO KUKO pro obce a další členy k prolinkování na webu; 

• posílat pravidelně analýzy návštěvnosti webu, facebooku a instagramu (bude navržen systém 

předávání těchto informací); 

• posílat zápisy z výboru všem členům; 

• zjistit, jak je to s licencí na fotografie, které má v databázi TO KUKO; 

• upřesnit termín prezentace výsledků analýz pro potřeby tvorby strategie; 

 

                                                                               

Zápis pořídila:       Ověřila: 

Dne: 13. 06. 2020      Dne: 15. 06. 2020 

Petra Ďoubalová       Mgr. Bc. Silvia Doušová 

Manažerka destinace Místostarostka města Kutná Hora a 

předsedkyně spolku 


