
 

 

 

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

 

Datum:  17. března 2022, 14.00 hod 

Místo:   refektář v Galerii Středočeského kraje, Barborská 51/51, 284 01 Kutná Hora 

Přítomni:  viz prezenční listina (celkem 24 přítomných a zastoupených plnou mocí) 

Přílohy zápisu:   

▪ prezenční listina 

▪ prezentace 

▪ analýza návštěvnosti a sledovanosti Facebookového profilu a webových 

stránek 

▪ marketingový plán na rok 2022 

▪ statistiky ČSÚ k 1. 1. 2021 

▪ příspěvkový řád s doplněním 

   

I. Dne 17. března 2022 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.  

 

II. Na programu valné hromady byly tyto body: 

1. Úvod a seznámení s programem valné hromady.  

2. Úvodní slovo předsedkyně spolku Silvie Doušové: 

• Přivítání všech členů a poděkování za účast  

 

 



 

 

 

3. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2021 (Petra Ďoubalová)  

• Hospodaření spolku v roce 2021 (viz prezentace) – valná hromada schválila hospodaření roku 

2021 

Hlasování: pro (24); proti (0); zdrželo se (0) 

• Finanční plán spolku na rok 2022 (viz prezentace) – valná hromada schválila předložený 

finanční plán roku 2022 

Hlasování: pro (24); proti (0); zdrželo se (0) 

• Členské příspěvky na rok 2022 

Byla představena výše členských příspěvků jednotlivých členů. Výbor navrhuje valné hromadě 

změnu v příspěvkovém řádu, která se týká členského ročního poplatku obcí s počtem obyvatel 

nad 1.000.  

Původně je v příspěvkovém řádu, že jako podklad pro stanovení výše členského příspěvku slouží 

statistika Ministerstva vnitra ČR. Konkrétně je stanoveno:  

 

Nově se navrhuje, že výpočet členského příspěvku obce nad 1000 obyvatel bude vycházet z údajů 

ČSÚ k 1.1. předchozího roku (tj. v roce 2022 je to k 1.1.2021). Konkrétně je navrženo: 

● Podkladem pro stanovení výše členského příspěvku dle počtu obyvatel obcí je statistika 

zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu k 1.1. předchozího roku. 

Valná hromada schvaluje navrhovanou změnu článku 4. příspěvkového řádu.  

Hlasování: pro (24); proti (0); zdrželo se (0) 

 



 

 

 

4. Členské záležitosti 

Informace o členských záležitostech (viz prezentace – Petra Ďoubalová) shrnuje hlasování o 

nových členech v průběhu roku (formou per rollam) a také zrušení členství.  

Hlasováním per rollam 11. února 2022 byl odhlasován vstup do MAS Lípa pro venkov, z.s. 

(23 hlasů) a MAS Podlipansko, z.s. (23 hlasů). Nebyl odhlasován vstup do Sdružení 

turistických oblastí ČR (14 hlasů) 

Spolek kutnohorských podnikatelů – nezaplatil fakturu za členství v roce 2021 a na základě 

rozhodnutí jejich členské schůze neschválil pokračování spolupráce a členství v KUKO. 

Společnost Smart4You, a.s., která zastupovala Měšťanský pivovar Kutná Hora jako člen 

odstupuje. Ve společnosti dochází ke změnám a Měšťanský pivovar bude mít nového 

majitele. Tuto skutečnost budeme mít potvrzenou za 3 – 4 měsíce a až poté budeme jednat o 

členství.  

Nový člen, který posílí řady našeho spolku a zabývá se aktivně podporou cestovního ruchu je 

společnost bezkempu.cz.  Je to soukromá společnost a v souladu se stanovami a příspěvkovým 

řádem KUKO bude jeho roční členský poplatek 2.500 Kč.  

Bratři Petr a Pavel Nohejlovi a jejich dlouholetý kamarád Michal Strnad, kteří jezdí s karavanem do 

přírody sami tak často, jak jen to jde, společně vytvořili novou aplikaci Bezkempu.cz. Ta funguje 

podobně jako Airbnb, jen s tím rozdílem, že místo bytů a domů tady lidé pronajímají své pozemky. 

Bezkempu.cz se rozhodlo spolupracovat s organizacemi destinačního managementu a společně 

s nimi pokrýt službou celou republiku.  

 

Valná hromada hlasuje přijetí nového člena BezKempu s.r.o. 

Hlasování: pro (24); proti (0); zdrželo se (0) 

 

Valná hromada hlasuje o ukončení členství Spolku kutnohorských podnikatelů. 

Hlasování: pro (24); proti (0); zdrželo se (0) 



 

 

 

 

Valná hromada bere na vědomí zrušení členství Smart4You – Měšťanský pivovar Kutná Hora. 

Hlasování: pro (24); proti (0); zdrželo se (0) 

5. Shrnutí marketingových aktivit   

Zpráva o aktivitách na webových stránkách a sociálních médiích (Instagram, Facebook). 

Informace o připravovaných aktivitách na rok 2022 – marketingový plán.  

Informace a diskuse k třetí edici hry Dobrodružné putování Kutnohorskem a Kolínskem 

6. Různé, diskuse, otázky a odpovědi na různá témata od členů 

Návrh na setkání manažerky spolku s jednotlivými členy. Na schůzkách je možno řešit běžné 

záležitosti, ale také strategické návrhy a shrnout očekávání členů a jejich spokojenost či 

nespokojenost s aktivitami a projekty spolku. 

 

 

 

 

                                

Zápis pořídila:       Ověřila: 

Dne: 17. 3. 2022      Dne: 22. 3. 2022 

Petra Ďoubalová      Mgr. Bc. Silvia Doušová 

Manažerka destinace Předsedkyně spolku 

 


