
 

 

 

 

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

 

Datum:   17. června 2021, 15.00 hod 

Místo:   Zámek v Kostelci nad Černými lesy 

Přítomni:  viz prezenční listina (celkem 23 přítomných + 5x plná moc; tj. 28 hlasů; po přijetí dvou nových 

členů 24 přítomných + 6x plná moc) 

Přílohy zápisu:   

 prezenční listina 

 prezentace 

 analýza návštěvnosti a sledovanosti Facebookového profilu a webových stránek 

 Závěrečná zpráva  

 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2020 

   

I. Dne 17. června 2021 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. Úvod a seznámení s programem valné hromady. Hlasování o programu. Volba předsedajícího valné hromady.  

 Volba předsedajícího valné hromady. Výborem byla navržena Silvia Doušová, předsedkyně spolku. 

Hlasování o předsedající valné hromady. Hlasováno: pro 28 hlasů; 0 hlasů se zdrželo; 0 hlasů proti.  

 Hlasování o zapisovateli. Zapisovatelka odhlasována Petra Ďoubalová. Hlasováno: pro 28 hlasů; 0 

hlasů se zdrželo; 0 hlasů proti.  

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

Program valné hromady byl odhlasován valnou hromadou. Hlasováno: pro 28 hlasů; 0 hlasů se 

zdrželo; 0 hlasů proti.  

 



 

 

 

 

2. Úvodní slovo předsedkyně spolku Silvie Doušové: 

 Přivítání všech členů. 

 Prezentace členů po přijetí „per rollam“ v dubnu 2021 

 ČZU Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, Jakub Janda 

 Občanské sdružení pro zachování tradice pěstování malínského křenu, Vladimír 

Dupal 

 Škola vůdců plavidel, Ivan Jirout 

 Obora Žleby, Ondřej Pelikán 

 Národní zemědělské muzeum s.p.o. – pobočka Kačina, Muzeum českého venkova, 

Pavel Douša 

 Představení nových členů a hlasování o jejich členství: 28 hlasů pro; 0 hlasů se zdrželo; 0 hlasů proti 

 Regionální muzeum v Kolíně, Vladimír Rišlink/Radka Pšeničková 

 Pivovarské muzeum v Kostelci nad Černými lesy, Tomáš Vodochodský 

 Po hlasování o nových členech má valná hromada 30 hlasů celkem  

3. Členské příspěvky na rok 2021 

 Členské příspěvky na rok 2021. Bylo navrženo gesto solidarity pro podnikatelské subjekty v cestovním 

ruchu. Těmto subjektům bylo nabízeno variantní řešení: Var. A zaplatit členský poplatek, který vychází 

ze stanov a z fakturované částky v loňském roce anebo Var. B zaplatit symbolickou 1 Kč a turistické 

oblasti poskytnout voucher/poukázku/slevový kupón na poskytované služby k využití do soutěží apod.  

Hlasováno: pro 28 hlasů; 1 hlasů se zdržel; 1 hlasů proti.  

 Komentáře od členů:  

Na téma ročních členských příspěvků se vyjádřilo několik přítomných členů. Vznesené komentáře se 

zejména  týkaly toho, že není třeba poplatky odpouštět, ale mělo by se platit stejně jako v předešlém 

roce. Dále se diskutovalo i o tom, že nejenom podnikatelé prožili těžké období způsobené omezeními 

v době pandemie, a proto není tento návrh spravedlivý k ostatním. Naopak byl vyjádřen také souhlas 

s odpuštěním poplatků jako gesta vyjadřujícího solidaritu a poděkování.  

4.  Přijetí jednacího a volebního řádu schváleného výborem 15. 6. 2021 

Hlasování o přijetí jednacího a volebního řádu: 30 hlasů pro; 0 hlasů se zdrželo; 0 hlasů proti 

Volba sčitatele/skrutátora. Předsedající navrhuje Moniku Pravdovou, vedoucí oddělení cestovního ruchu 

města Kutná Hora. Hlasování: 30 hlasů pro; 0 hlasů se zdrželo; 0 hlasů proti 

 



 

 

 

5. Volba orgánů spolku (vychází ze stanov – dvouleté funkční období) 

Výborem je navrženo následující složení nového výboru a jeho členů: 

Předseda – Město Kutná Hora – zastupuje místostarostka Silvia Doušová 

Místopředseda – Město Kolín – zastupuje místostarostka Iveta Mikšíková 

Členové výboru 

MAS Lípa pro venkov z.s. – zastupuje manažer MAS Radek Tvrdík 

Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec – zastupuje ředitelka Radka Krejčí 

Penzion Pod Věží – zastupuje majitelka Jana Burešová 

Kontrolní výbor 

MAS Podlipansko, o.p.s. – zastupuje ředitelka MAS Markéta Pošíková 

Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora – zastupuje účetní farnosti Marie Kárníková 

Hotel Theresia Kolín a.s. – zastupuje člen dozorčí rady hotelu Jiří Fořt 

 

 volba předsedy – hlasování: 30 hlasů pro; 0 hlas se zdržel; 0 hlasů proti 

 volba místopředsedy - hlasování: 29 hlasů pro; 1 hlas se zdržel; 0 hlasů proti 

 volba členů výboru  - hlasování: 29 hlasů pro; 1 hlas se zdržel; 0 hlasů proti 

 volba kontrolního výboru  - hlasování: 30 hlasů pro; 0 hlas se zdržel; 0 hlasů proti 

 

6. Zpráva o realizovaných aktivitách spolku (2020). Viz prezentace přiložená k zápisu z valné hromady. 

 Dotace 2020; 2021 

 Cíle, směřování, komunikace 

 Projekty 

 Komunikace - webové stránky, sociální sítě a ostatní 

7. Rozpočet spolku a plánované aktivity v roce 2021. Viz dokument přiložený k zápisu z valné hromady. 

 

 

 

 



 

 

 

8. Diskuze, různé  

Diskuse probíhala na téma změny stanov a rozšíření počtu členů výboru.  

V blízké budoucnosti (do konce roku 2021) plánujeme prověřit stanovy a příspěvkový řád a udělat 

návrh změn, které by se měly realizovat. Součástí plánované revize je i ujasnění počtu členů ve výboru. 

Byly vzneseny i připomínky k účasti města Čáslav ve výboru. I tato připomínka bude brána v potaz a 

zohledněna v návrzích plánovaných změn.  

 

 

 

 

 

 

      

Zápis pořídila:       Ověřila: 

Dne: 21. 06. 2021      Dne: 29. 06. 2021 

Petra Ďoubalová       Mgr. Bc. Silvia Doušová 

Manažerka destinace Předsedající valné hromady a 

předsedkyně spolku 

 


