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, e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz
http://www.sdruzenipec.cz, http://www.pecmestovpohybu.cz

Zápis z jednání valné hromady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod
Sněžkou, z.s. konaného dne 27. 11. 2019 od 14.00 hodin v hotelu PECR DEEP.
Přítomno:
13 členů sdružení s celkovým počtem 479 hlasů z možných 545 hlasů. Valná
hromada je usnášeníschopná. Prezentační listina je přílohou zápisu.

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence
Zahájení VH, program jednání
Zpráva o činnosti sdružení v uplynulém období
Zpráva o hospodaření
Schválení roční účetní závěrky
Členská základna
Schválení členských příspěvků
Volby
Různé, diskuze

Zápis:
1. Prezence
Byly rozdány hlasovací lístky a proběhla prezence.
2. Program jednání Valné hromady
Program Valné hromady byl schválen jednomyslně.

3. Zpráva o činnosti sdružení v uplynulém období
Libor Pelikán odprezentoval činnost sdružení za uplynulé roční období:
•
•
•

Prezentace akcí, které jsme pořádali či propagovali.
Návštěvnost webových stránek – v rámci akcí je mírný vzestup, snažíme se
primárně komunikovat menší akce.
Videomateriál, který vznikl z Krkonošského festivalu minipivovarů a gulášů
byl prezentován na sociálních sítích. Pro příští rok plánujeme jedno video, na
kterém bude pozvánka na celou letní sezónu.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Chceme zprofesionalizovat organizaci menších akcí a pomoct ostatním
organizátorům, komunikujeme ohledně toho s městem a ostatními členy
SCRP.
Chceme měřit návštěvnost akcí – zatím řešíme systém měření.
Na akcích se budeme i nadále prezentovat stánkem Pec pod Sněžkou.
Snažíme se propagovat nadcházející akce v rámci zasílání na „Velký i Malý“
svazek obcí, informační email apod.
Sociální sítě: FB (máme pozitivní reakce na obsah, aktuálně spolupracujeme
se skupinou „Fotíme Krkonoše“ na používání jejich fotografií), IG (snažíme se
každý den dávat Stories na IG a průběžně aktuální fotografie), YT
(spolupracujeme s kameramanem a chtěli bychom se více propagovat
prostřednictvím videí).
Jednáme o nové smlouvě s radiem Blaník a Černou Horou, v rámci které
bychom měli mít prostor pro radiové spoty.
V řešení je nový informační panel na IC Turista.
Spolupráce s Prima COOL – nebyla reálná pro zajištění ze strany
administrativy města.
Tiskly se samolepky Pec pod Sněžkou, nová Brožura Pec v DE (je potřeba
přidat mapu).
Začali jsme spolupracovat s firmou Paseo group (portály kdykde.cz a další),
zjistili jsme, že pro nás není výhodná (prokliky z placených stránek
neodpovídaly placené reklamě).
Vyrobili jsme nové stany a bannery, které jsou k dispozici i k pronájmu.
Návštěvnost webových stránek je v průběhu roku stabilní. Webové stránky
jsou dobře řešené, funguje mobilní verze, budeme dále doplňovat obsah a
lépe cílit na vyhledávání.
Remarketing – oslovování lidí skrze placenou reklamu, aby návštěvníci
webových stránek po návštěvě našeho webu další 2 dny dostávali informace
o Peci.
Herní Krajina Pecka spadla pod správcovství SCRP – správa FB, propagace
videí a organizace akcí (s vybranými akcemi budeme i nadále pokračovat),
nechali jsme nafotit nové fotografie a zpracovat grafiku. Dále budeme
propagovat rozhlednu (řešíme dotisk letáku na rozhlednu Hnědý Vrch)
Vznikla nová příloha do zpravodaje, která informuje o činnosti SCRP, máme
větší zájem o zasílání informačního emailu.
Fungujeme v online materiálech, přibyli 3 noví členové SCRP a evidujeme
zájem o činnost SCRP.
Průběžné aktivity, spolupráce s kostelem ve Velké Úpě, revitalizace KH,
vzniky nové souhrnné plakáty k akcím, které budou k tisku pro ubytovatele.
Plány na další rok: pokračování v činnosti, nový mediální partner, přes zimu
chceme dodávat kvalitní informace a podporovat slabší sezónu pomocí
tematických měsíců.

4. Zpráva o hospodaření
Jiří Matějů v rámci prezentace činnosti Sdružení za uplynulé období podal zprávu o hospodaření
Sdružení za rok 2018.

5. Schválení účetní uzávěrky
V souladu se stanovami čl. IX, odst. 4, bod f, schválení roční účetní závěrky za r. 2018:
Valná hromada na svém zasedání projednala a schválila:
Roční účetní závěrku za r. 2018, a rozhodla o úhradě ztráty z vlastního jmění:
Ztrátu za rok 2018 ve výši 177 758,84 Kč převést na účet vlastního jmění.
Celkové vlastní jmění po převodu ztráty za rok 2018 bude 744 230,16 Kč (účet 901 – Vlastní jmění).
Marketingový plán pro rok 2019 odpovídá rozpočtu.

6. Členská základna.
Členská základna čítá ke dni valné hromady 37 členů.

7. Členské příspěvky
U členských příspěvků na rok 2019 pro ostatní členy SCRP zůstává výše členských příspěvků beze
změny.
Změny u členských příspěvků byly schváleny jednomyslně celkovým počtem 479 hlasů.

8. Volby
Rada SCRP navrhla počet členů rady 9 osob na další volební období.
Počet členů rady 9 osob byl schválen jednomyslně celkovým počtem 479 hlasů.
Rada SCRP a plénum valné hromady navrhlo zástupce do rady SCRP na další volební období
ve složení Jiří Matějů, Alan Tomášek, Karel Rada, Jiří Martinec, Filip Linek, Michaela Boudová,
Zina Plchová, Lenka Klimešová, Eva Lorencová.
Rada SCRP na další volební období byla schválena jednomyslně celkovým počtem 479 hlasů.

9. Různé, diskuze
Řešíme situaci ohledně cizinecké policie.

V Peci pod Sněžkou 27. 11. 2019
Zapsala:
Mgr. Michaela Boudová

