
 Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.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  z  jednání  valné  hromady  Sdružení  cestovního  ruchu  a  propagace  v Peci  pod 
 Sněžkou, z.s. konané dne 22. listopadu ve 14 hodin v Aparthotelu Svatý Vavřinec. 

 Přítomno: 15 členů sdružení s celkovým počtem 493 hlasů z možných 593 hlasů. Valná 
 hromada je usnášeníschopná. Prezenční lis�na je přílohou zápisu. 

 Program: 

 1.  Prezence 
 2.  Zahájení VH, program jednání 
 3.  Zpráva o činnos� sdružení v uplynulém období 
 4.  Zpráva o hospodaření 
 5.  Schválení účetní závěrky 
 6.  Členská základna 
 7.  Schválení členských příspěvků 
 8.  Různé, diskuse 

 1.  Prezence 

 Proběhla prezence. 

 2.  Program jednání valné hromady 

 Program jednání valné hromady byl jednomyslně schválen. 

 3.  Zpráva o činnos� sdružení v uplynulém období 

 Michaela Boudová odprezentovala činnost sdružení za uplynulé roční období: 

 V uplynulém období proběhla revize čás� webových stránek, kompletní oprava jednotlivých sekcí a 
 úpravy informací zadaných od MěÚ. Konkrétně se jednalo o stránky V Peci na kole, V Peci na 
 běžkách, Turis�cké trasy, Krakonošova zpovědnice, Zábava pro dě� a Parkování. Webová stránka 
 Sport se změnila na stránku Zábava, relax & sport a webová stránka Lyžařské školy a půjčovny se 
 změnila na Obchody, půjčovny & školy. Byly doplněny informace na stránce Ubytování, aktuálně 
 jsou zde i označené subjekty, které se zapojili do kampaně Jeden podzimní den nestačí. Paní 
 Horynové byly předány přístupy k editaci stránky Senior club a informace, jak se stránkou 
 pracovat. Texty byly aktualizovány u stránky Odpadového hospodářství, Místních poplatků a 
 Územního plánu. Nově jsou průběžně aktualizovány webové bannery na úvodní stránce webu Pec 
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 pod Sněžkou, Webkamery a na úvodní stránce webových stránek LD Sněžka. Na webových 
 stránkách Pec pod Sněžkou přibyla Hra Přímo k lanovce a její zpracování je v režii SCRP. Doména 
 hernikrajina.cz byla převedena z vlastníctví SkiResortu do vlastnictví města Pece pod Sněžkou. 
 Správa sociálních sí�, tj. Facebooková stránka Herní krajina Pecka, a webových stránek byla na 
 základě smluvní domluvy předána SOVK, který má zpracovat nové webové stránky. 
 Na sociálních sí�ch byl sjednocen publikační plán, přibyly soutěže - kvartální využi�, byly uceleny 
 pozvánky na akce, poděkování za uplynulé akce a pravidelně přidávány fotogalerie z akcí. Placené 
 reklamy na sociálních sí�ch byly využívány v rozsahu obdobném předchozích let. Nejúspěšnějším 
 příspěvkem uplynulého období bylo frézování cesty na Luční boudu. Sdružení rozšířilo obsah 
 fotobanky, jak placenými fotografiemi, tak i spoluprací s autory, kteří poskytují fotografie zdarma. 
 Sdružení pracuje na průběžné aktualizaci obsahu na sociálních sí�ch jako například tvorbou Reels, 
 které zvyšují vizibilitu značky a návštěvnost profilů. 
 V uplynulém období byl realizován do�sk polské brožury. Do budoucna se s dalším printovým 
 materiálem v tomto rozsahu nepočítá. Byla objednána výměna billboardů “parkovací dům” kvůli 
 změně cen parkovišť a na zadání MěÚ byly objednány papírové propagační tašky Pece pod 
 Sněžkou. 
 Herní krajina Pecka byla propagovaná v rámci spolupráce se společnostmi PASEO group a Vltava 
 Labe Media, rádiovými spoty společnos� Radiohouse, v letní příloze MF Dnes Jedeme na hory, 
 placenou reklamou na Facebooku i formou PPC reklamy (Sklik). 
 SCRP pořádalo, spolupořádalo, propagovalo a komunikovalo množství akcí, jejichž rozsah zůstal 
 obdobný jako v letech před covidovými omezeními. Ukliďme Sněžku - jaro, Krkonošský fes�val 
 minipivovarů, Svatovavřinecká pouť, Loučení s prázdninami, Krakonošův guláš, Okolo Pece, 
 Ukliďme Sněžku - podzim, Den IZS, Čarodějnice, Svatý Mar�n, Rozsvícení Vánočního stromu. 
 Sdružení interně komunikuje prostřednictvím infomailu a nově pomocí Facebookové skupiny 
 Sdružení cestovního ruchu. Veřejné dokumenty SCRP jsou volně k dispozici na Google drive. 
 Fotografie s logem jsou také k dispozici. 

 4.  Zpráva o hospodaření v roce 2021 

 Jiří Matějů v rámci prezentace činnos� Sdružení za uplynulé období podal zprávu o hospodaření 
 Sdružení za rok 2021. 

 Hospodaření rok 2021. Vznikl vyšší náklad na �sk. V roce 2021 nebyl na základě předchozí domluvy 
 fakturován příspěvek od LD Sněžka. Podrobné účetnictví je k dispozici. V budoucnu je potřeba 
 počítat s nižším příjmem od města Pece pod Sněžkou, kvůli přerozdělení financí i pro spolek Krajina 
 pod Sněžkou a poměrně přesně nastavovat marke�ngové plány. Stanovit si marke�ngové a 
 pracovní cíle a v případě potřeby rozpočet navýšit. Část činnos� připadne na Krajinu pod Sněžkou. 
 Eva Krejčí: Sdružení nefakturuje za omalovánky, pexesa a mapy, které se odebírají z MěÚ. Částka se 
 bude pohybovat okolo 10 000 Kč, SCRP odebraný materiál vyfakturuje. 
 Jiří Matějů informoval o plánu rezignovat na funkci předsedy SCRP a rada SCRP připraví návrhy na 
 nového předsedu na prosincovou schůzi. Pracovní skupina zjis�, zda je možné zvolit nového 
 předsedu mimo valnou hromadu SCRP. 

 5.  Schválení účetní závěrky 

 V souladu se stanovami čl. IX, odst. 4, bod f, schválení roční účetní závěrky za r. 2021: 
 Valná hromada na svém zasedání projednala a schválila: 
 Roční účetní závěrku za r. 2021 a rozhodla o převodu ztráty do vlastního jmění: 
 Ztrátu za rok 2021 ve výši 485 347 Kč převést na účet vlastního jmění. 



 Celkové vlastní jmění po převodu ztráty za rok 2021 bude 500 946,14 Kč (účet 901 – Vlastní jmění). 

 6.  Členská základna 

 Členská základna čítá ke dni valné hromady 45 členů. 

 7.  Schválení členských příspěvků 

 Výše členských příspěvků SCRP zůstává beze změny. 

 Členské příspěvky byly schváleny jednomyslně celkovým počtem 493 hlasů. 

 8.  Různé, diskuze 

 Členské příspěvky - na další radě SCRP bude potřeba zpracovat revizi výši členských příspěvků kvůli 
 nastavování příspěvků pro subjekty, které pod jedním IČ mají více provozoven a naopak. Pracovní 
 skupina připraví návrhy na zpracování. Rada: členské příspěvky jsou defakto symbolické, 
 nejvýznamnější je příspěvek městský a tak není potřeba dělat zásadní úpravy. 

 Je potřeba rozepsat činnos�, které dělá SOVK a činnost SCRP. Pracovní skupina připraví rozpis 
 činnos� na příš� schůzi rady. 

 Termín příš� rady SCRP: 13. prosince 2022, místo bude upřesněno. 

 V Peci pod Sněžkou 22. 11. 2022  zapsala: Karolína Tomasová 


