Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s.
Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 DIČ: CZ22672494
Kontakt: tel.: +420 777 801 050, 728 502 738
e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz, propagace@pecpodsnezkou.cz
http://www.pecpodsnezkou.cz

Zápis jednání rady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.
konané dne 2. 11. 2021 ve 13 hodin v Hotelu Horizont.
Přítomni: Jiří Matějů, Michaela Boudová, Karolína Tomasová, Alan Tomášek, Lenka
Klimešová, Zina Plchová, Jiří Špetla, Karel Rada, Kateřina De Rijke, Marcela Boučková,
Jakub Rus, Eva Krejčí, Ivan Balcar, Martin Venglář
Program:
1. Jakub Rus a informace ze SOVK
2. webové stránky Pec pod Sněžkou
3. činnost SCRP
4. tiskoviny
5. tvorba videoobsahu
6. ostatní
1.

Krajina pod Sněžkou jako zapsaný spolek – čeká na IČO, Sitour dopracovává systém, Svazek zadává
specifikaci na webové stránky. Nová Karta Hosta: testovací režim bude spuštění na jaře. V řešení
je žádost o dotaci na čtečky karet systému. Kdo má zájem o účast na schůzích DMO, může napsat
na jakub@vychodnikrkonose.cz a přijít na další schůzi, která proběhne 30. 11. 2021 v Trutnově.

2.

Dle domluvy na minulé schůzi SCRP proběhla 6. 10. 2021 online schůzka s panem Linhartem, kvůli
plnění úkolů, které přislíbil dodělat do konce října. Aktuálně nemáme informace o zpracované
práci a pan Linhart opět nereaguje. Situaci kolem webu je potřeba dále aktivně řešit.
V rámci zjišťování možností přestavby webových stránek bylo osloveno několik firem (2 pražské, 1
z Trutnova). Vybírali jsme větší společnosti s dobrými referencemi (požadavek na stabilní firmu dle
minulé schůze rady). Dle společnosti Dark Side nelze nacenit takhle velká zakázka webových
stránek bez zpracovaného zadání (technická specifikace, kompletní obsahová část, rozsah přenosu
dat, atd.). Společnost Taste nás odkázala na společnost Brilo, neboť takhle velké projekty nedělá.
Společnost Brilo sestavila rozpočet na základě studie stávajících webových stránek (656.722,- Kč) a
zároveň budoucí spolupráce na příštích 5 let (426.000,- Kč). Společnost Trockenmann (Trutnov) na
poptávku nereagovali.
Následně jsme řešili možné financování prostřednictvím dotačního titulu SFŽP, přes který platil
nové webové stránky Svazek obcí (tip od Jakuba Ruse). Je možná dotace ve výši 85 % nákladů.
Společnost Dabona, která spravuje dotace města Pec pod Sněžkou, zpracovala naše podněty, ale
na základě předběžného vyjádření SFŽP jsme dotaci nakonec nepodávali, neboť by dle Dabony
neuspěla a pro případ potřeby tvorby nového webu najdeme případně v budoucnu jinou dotaci.
Aktuálně máme 2 varianty:

1. pan Linhart, pokud začne komunikovat.
2. najít shodu na dalším postupu v rámci komunikace ohledně nových webových stránek
Otázky: hledat dotační titul na webové stránky? Jak situaci dál řešit, koho vybrat?
Jaký jiný postup?
Alan Tomášek: osobní jednání s Janem Linhartem.
Jiří Matějů: v dnešní době online schůzka plně nahrazuje osobní setkání.
Alan Tomášek: běžný web nebude stát tolik peněz, viz okolní obce
Jakub Rus: okolní obce mají stránky jen jako úřední desku, Pec cílí na turisty a web je potřeba
přirovnat spíše k turistickým webům. Například webu DMO. Peníze v SFŽP jsou, a je možné je
využít. Záleží na tom, zda jsou v Daboně schopní žádost zpracovat. Může se teď požádat o dotaci a
pak teprve vymyslet kdo bude stránky vytvářet a jak budou vypadat.
Martin Venglář: navrhovaný rozpočet je optimální pokud se vytváří nový web. Je potřeba nahradit
správce jako jednotlivce (pan Linhart) za fungující společnost.
Alan Tomášek: SCRP musí řešit zadání, webovky se nemůžou stavět na jednom člověku
Michaela Boudová: od minulé schůzky byly poptány firmy a proběhla schůzka s panem Linhartem
dle domluvy.
Martin Venglář: navrhuje poslat zadání jeho datové firmě, aby analyzovala současný stav webu
(Martin Venglář se domluví na konkrétní postup s Michaelou Boudovou). Je potřeba objednat
analýzu, z čehož dostaneme zadání, pokud je aktuální stav použitelný dá se následně vysoutěžit
další správce. Buď paušálně, nebo účtovat podle práce.
Otázka: Jdou stránky kompletně převzít od Linharta?
Michaela Boudová: dle Libora Pelikána nejsou stránky postavené na open source platformě
Alan Tomášek: Uděláme zadání a vysoutěžíme správce.
Michaela Boudová: z minulé schůze jsme řešili poptávku rozpočtu kvůli potřebě zadat orientační
částku do dotačního titulu.
Jiří Matějů dodá původní smlouvu s Milošem Štěpařem, kvůli autorským právům na webové
stránky. Martin Venglář zařídí analýzu stránek.
Alan Tomášek: změna smlouvy s Linhartem na paušál? Kvůli lhůtám (do kdy musí dodělat jaký
úkol)
Aktuálně k řešení: jednání s Janem Linhartem
3.

AKCE:
spolupráce s Kateřinou De Rijke na akci „Svátek Svatého Martina“ (grafika, tisk plakátů), zařazeno
mezi tradiční akce v Peci
Zahájení Adventu v Peci pod Sněžkou – změna oproti domluvě na minulé radě: v pátek 26. 11. se
bude rozsvěcet strom v Peci pod Sněžkou a v sobotu tradičně ve Velké Úpě, SCRP zpracovalo
grafiku, plakáty, akce jsou zařazené na webové stránky, do televizí v obci, do infomailů, na sociální
sítě a po kompletaci budou odeslány na RTIC do Vrchlabí
dotaz: Kolik stromů se tedy rozsvěcí v Peci? Informace o rozsvěcení stromu od místních důchodců
nebyla potvrzena. Kromě Adventního víkendu bude rozsvícen strom u Horské služby – soukromá
akce Boudařů Krkonoše a sdružení ODS, ke které byl připojen ještě tradiční Mikuláš Hotelu
Horizont. Akce proběhne 5. 12.
Alan Tomášek: změnit na plakátu popis „u penzionu Veronika“ na „na dětském hřišti u penzionu
Veronika“ (nový strom)
akce navržená na minulé schůzi rady „Krakonošův svařák“ byla odložena na příští rok, abychom
měli dost času zpracovat celý koncept. Jedná se o akci zaměřenou na turistický ruch v obci a
podporu předvánočních prodejů ubytování. Měla by dotvářet celkový koncept Adventního měsíce

Město by mohlo nakoupit stánky (daly by se využít i pro ostatní akce) a vymyslet společně obsah a
program. Nemusí se nic hodnotit (jiný koncept než u Gulášů). Je potřeba najít zajímavý nosný
prvek celé akce.
Pracovní skupina SCRP do příští schůze navrhne počet stánků a jejich provedení, aby bylo možné
je využívat i na ostatní akce. Dále vytipuje dodavatele a sestaví rozpočet, který pošle panu
starostovi.
4.

TISKOVINY:
Karta Hosta: jaký počet jazykových mutací tisknout? Má někdo informace o změnách v počtu
zahraničních turistů?
Dotaz: Je potřeba tisknout všechny jazykové mutace?
Kateřina De Rijke: jazykové mutace bych zachovala – je to úcta k turistům, kteří sem jezdí
Martin Venglář: nechat jen jeden formát DL s QR kódy odkazujícími kompletní slevy
Michaela Boudová: příští rok se bude přecházet k nové Kartě hosta (SOVK), nemá smysl teď měnit
koncept a předělávat systém.
Výši slev Skiresortu do KH a termíny dodání textů řeší Jiří Matějů s Petrem Maškou a podklady
pošlou ke zpracování.
Zimní ceník na webu Skiresortu bude do konce týdne.
dotaz: budou na zimu tištěné mapy? Petr Maška: Budou, ale jen v malé emisi, velká emise až
v lednu.

5.

Vzhledem k potřebě zahájit valnou hromadu sdružení byla zbylá témata přesunuta na příští schůzi
SCRP.

Termín příští schůze SCRP bude rozeslán po domluvě emailem. Předpokládáme termín v první
polovině prosince.
V Peci pod Sněžkou 2. 11. 2021

zapsala: Karolína Tomasová

