
 

 

 

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

 

Datum:   17. září 2020, 15.00 hod 

Místo:   Dačického dům v Kutné Hoře 

Přítomni:  viz prezenční listina (celkem 21 přítomných) 

Přílohy zápisu:   

▪ prezenční listina 

▪ prezentace 

▪ prezentace analýzy trhu a auditu značky od Behavio Labs.  

▪ prezentace image destinace od Tomáše Mrkvičky 

   

I. Dne 17. září 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. Představení nového člena Lesní školní podnik ČZÚ z Kostelce nad Černými Lesy (Petra Ďoubalová) 

4. Informace o personální výměně v kontrolním výboru (Julie Němcová) 

5. Shrnutí aktivit realizovaných TO KUKO v letní sezoně (Petra Ďoubalová) 

6. Možnosti podpory cestovního ruchu prostřednictvím strategií MAS 2021+ (Radek Tvrdík, Markéta 

Pošíková) 

7. Prezentace analýzy trhu, audit značky Kutnohorsko a Kolínsko a návrh „identity&image” destinace 

(Behavio Labs./Ladislav Havrland a Tomáš Mrkvička)  

8. Diskuze, různé  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Schválení programu jednání 

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

IV. Nový člen ŠLP ČZÚ z Kostelce nad Černými Lesy byl představen, ale nebylo možné zatím o členství 

hlasovat, protože na straně nového člena je nutné schválení vstupu od rektora. Hlasování se odkládá a 

proběhne s největší pravděpodobností formou „per rollam“.  

V. Z důvodu odchodu Kamily Dostálové z Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora se bude 

měnit zástupce této organizace v kontrolním výboru. Kamilu Dostálovou nahradí účetní farnosti Marie 

Kárníková.   

VI. Zpráva o aktivitách spolku  

Aktivity spolku jsou shrnuty v přiložené prezentaci.  

VII. Možnosti podpory cestovního ruchu prostřednictvím strategií MAS 2021+ (Radek Tvrdík, Markéta 

Pošíková) 

V souvislosti se zpracováním strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lípa pro venkov a 

MAS Podlipansko bylo plénum VH využito jako odborná platforma pro zpracování silných a slabých 

stránek území z pohledu cestovního ruchu. Současně byla definována rizika dalšího vývoje území a 

představeny možnosti podpory cestovního ruchu v turistické destinaci.  

VIII. Prezentace analýzy trhu, audit značky Kutnohorsko a Kolínsko a návrh „identity&image” destinace 

(Behavio Labs./Ladislav Havrland a Tomáš Mrkvička)  

Prezentace přikládáme k zápisu z valné hromady. 

IX. Diskuze, různé 

▪ V rámci diskuse byly podány komentáře k instagramu a facebooku (Edita Dvorská nabídla 

pomoc při zpracování údajů o návštěvnosti profilů na sociálních sítích – facebook a instagram) 

▪ Diskuse probíhala zejména po prezentaci analýzy trhu, auditu značky a image destinace. 

Budou následovat ještě schůzky širšího výboru a následně bude členům přestaven materiál, 

ke kterému se budou moci vyjádřit i členové a společnými silami bude vytvořen dokument 

obsahující vizi, misi, strategii.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

X. Závěr a úkoly: 

• dořešit vstup nového člena ŠLP ČZÚ Kostelec nad Černými Lesy; 

• připravit banner TO KUKO pro obce a další členy k prolinkování na webu (úkol z minulé valné 

hromady); 

• zpracovat výstupy ze statistik návštěvnosti sociálních sítí; 

• svolat širší výbor na diskusi ke strategii; 

• svolat „seminář/workshop“ pro členy na téma image destinace a příprava nových produktů 

na další sezonu. 

 

 

                                                                          

Zápis pořídila:       Ověřila: 

Dne: 30. 09. 2020      Dne: 30. 09. 2020 

Petra Ďoubalová       Mgr. Bc. Silvia Doušová 

Manažerka destinace Místostarostka města Kutná Hora a 

předsedkyně spolku 


