ZÁPIS
z 12. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného od 15.00 dne 25. března 2021 v zasedací
místnosti MěÚ Beroun Husovo nám. 68, 266 01 Beroun
a on-line prostřednictvím platformy Skype.

Přítomni osobně
Mgr. Dušan Tomčo, předseda představenstva (město Beroun), Ing. Martin Hrdlička, člen
představenstva (obec Tetín), Ing. Jiří Bouček, člen představenstva (obec Svatý Jan pod
Skalou), Eliška Švandová (město Beroun)

Přítomni on-line
Mgr. Přemysl Landa, místopředseda představenstva (město Zdice), Janis Sidovský, člen
představenstva (městys Karlštejn), Svatava Biskupová (obec Srbsko)

Hosté
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) (obec Tetín) – osobně, Ing. Pavel Moucha (město Beroun)
– osobně, RNDr. František Pojer (CHKO Český kras) – on-line

Omluveni
Josef Antoniv, člen představenstva (město Králův Dvůr), Ing. Vojtěch Matějček, člen
představenstva (Beroun Golf Club)
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Navržený program
1.

Zahájení a úvodní informace

2. Výroční zpráva 2020
3. Účetní závěrka 2020
4. Placené parkování na Berounsku
5. Spolupráce s CHKO
6. Strategie oslovení nových členů a partnerů
7. Diskuze a ukončení
1. Zahájení a úvodní informace
Jednání představenstva se konalo za dodržení všech aktuálně platných hygienických
opatření proti COVID-19.
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Dušan Tomčo. Přivítal přítomné členy
představenstva a členy představenstva, kteří se připojili on-line přes Skype. Konstatoval,
že představenstvo je usnášeníschopné v počtu 5 přítomných členů ze 7. Zapisovatelkou
určil Elišku Švandovou, ověřovatelem stanovil Mgr. Přemysla Landu.
Mgr. Dušan Tomčo přečetl navržený program a zeptal, se zda má někdo návrh
na úpravu. Nikdo nevystoupil, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí s navrženým programem.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0 , Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Předseda předal slovo Elišce Švandové, která na úvod sdělila důležité informace:


DMO získalo certifikaci dle Kategorizace organizací destinačního managementu.
Celkově byla DMO ohodnocena 83 body ze 100, což je na první certifikaci výborné
hodnocení (obvykle se první certifikace pohybuje v rozmezí 60–70 bodů).
Certifikační komise ocenila profesionálně zpracovaný rozvojový dokument,
webové stránky, vizuální styl. Dále vyzdvihla snahu o moderní řízení DMO.



Probíhá výběrové řízení na osobu, která by spravovala sociální sítě. Přihlásilo
se zhruba devět kandidátů, aktuálně se bude vybírat ze tří, s kterými již proběhl
on-line pohovor.
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Agenturou bylo vypsáno odborné školení na sociální cestovního ruchu, celková
kapacita 25 osob, přihlášeno je zatím 18. Mgr. Dušan Tomčo dodal, že pro členy je
školení zdarma, pro partnery zpoplatněné, neboť nastal čas, aby DMO začala
zvýhodňovat právě členy, kteří přispívají na činnost DMO.



Videospot, který vznikl v minulém roce, byl oficiálně uveřejněn. Uveřejnění bylo
podpořeno 2týdenní reklamou na Facebooku. Zaplacený dosah se pohyboval
okolo 160 tis. zhlédnutí, celkový (placený + organický) okolo 400 tis. zhlédnutí.
Videospot sdílelo přes 2100 lidí, počet fanoušků facebookové stránky vzrostl z cca
500 na 1300. Ing. Jiří Bouček vyjádřil svůj kritický názor na videospot a doptával
se na podrobnosti reklamní kampaně.

2. Výroční zpráva 2020
Eliška Švandová informovala, že jak výroční zprávu, tak účetní závěrku vč. přílohy
a zprávu dozorčí rady přítomní obdrželi e-mailem. Stručně představila výroční zprávu,
zejména její strukturu z hlediska obsažených informací.
Ing. Jiří Bouček se zeptal na aktuální počty členů a partnerů a o kolik se změnily oproti
roku 2019. Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že tímto se podrobněji budeme zabývat v bodě 6.
Nikdo další dotaz nevznesl, bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení: Představenstvo bere na vědomí výroční zprávu za rok 2020 a doporučuje
valné hromadě tento dokument schválit.

Hlasování: Pro – 5, Proti – 0 , Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

3. Účetní závěrka 2020
Eliška Švandová okomentovala účetní závěrku. Sdělila, že od 1. března probíhala
kontrola dokumentů spolku (účetní doklady, smlouvy, výkazy atp.) za rok 2020 ze strany
dozorčí rady. Dozorčí rada neshledala žádné nedostatky, nicméně doporučila několik
vylepšujících opatření, která se týkala evidence zaměstnanců a faktur.
Mgr. Dušan Tomčo vyzdvihl, že předseda dozorčí rady Ing. Jiří Chalupecký je velmi
zkušený v kontrolní činnosti.
Nikdo nevznesl dotaz, bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení: Představenstvo bere na vědomí účetní závěrku za rok 2020 a doporučuje
valné hromadě tento dokument schválit.

Hlasování: Pro – 5, Proti – 0 , Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

4. Placené parkování na Berounsku
Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že toto téma inicioval Ing. Martin Hrdlička a předal mu slovo.
Ten uvedl konkrétní důvody, proč se obec Tetín zajímá o placené parkování (výroční
pouť k sv. Ludmile, nárůst počtu turistů, zejména o víkendech, vznik soukromého
placeného parkoviště).
K jednání se on-line připojil RNDr. František Pojer, vedoucí správy CHKO Český kras.
Předseda přivítal Ing. Pavla Mouchu, který je odborníkem na toto téma (vedoucí
odboru hospodářské správy MěÚ Beroun a pracovník ve společnosti Berounská
provozní s. r. o. – dříve Parkování Beroun s. r. o.). Poprosil ho, aby nastínil problematiku
placeného parkování.
Ing. Pavel Moucha uvedl, že placené parkování má dvě roviny:



platební automaty, které má Beroun v nájmu (je to výhodnější), a závorový
systém (P+R),
platforma či aplikace, která uživatelům umožňuje obsluhu, aktuálně
je to v Berouně ClickPark.

Následně proběhla rozsáhlá diskuze. Ing. Pavel Moucha vysvětloval, proč jsou dva druhy
zařízení – automat, závora. Ing. Martin Hrdlička by si představoval, aby v území byla
jedna zastřešující aplikace. Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) zdůraznil důležitost datové
provázanosti v území, zejména s ohledem na informování ohledně volných kapacit.
Ing. Jiří Bouček řešil kompatibilitu s platebními kartami a poplatek, za využívání této
služby. Dále se řešilo vykrádání platebních automatů, které je časté, elektronické tabule
zobrazující kapacity parkovišť a citlivost závorového systému při výpadku elektrického
proudu.
Ohledně placeného parkování na Berounsku informoval Janis Sidovský, že využívají
závorový systém, ve chvíli, kdy nestačí kapacita centrálního parkoviště, jsou návštěvníci
přesměrováváni na nouzové parkoviště, které si městys pronajímá. Dodal, že sjednocení
aplikace je určitě žádoucí.
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Mgr. Přemysl Landa sdělil, že ve Zdicích placené parkování nevyužívají, regulace
probíhá pouze skrze časové omezení.
Ing. Jiří Bouček sdělil, že ve Svatém Janu pod Skalou mají automaty a využívají aplikaci
ClickPark. Ing. Jiří Bouček se dotázal RNDr. Františka Pojera na vznikající studii, která by
měla řešit dopravní obslužnost. Ten řekl, že se jedná o lokalitu Loděnic, Svatého Jana
pod Skalou a Kozla s návazností do Tetína a Koněprus.
RNDr. František Pojer ještě dodal, že je ochoten zprostředkovat zapojení do jednotné
aplikace parkoviště u Koněpruských jeskyní. Potřebuje však podklady.
Ing. Martin Hrdlička řekl, že dle jeho názoru by placené parkování na Berounsku měla
pomoci koordinovat právě destinační agentura. Proběhla diskuze o její roli, přítomní
se shodli, že by agentura mohla řešit poptávkové řízení. Žádoucí je však, aby aplikace
pro parkování v obcích na Berounsku byla shodná s tou, kterou bude využívat město
Beroun.
Přítomní se v závěru shodli, že bude nejprve nutno zjistit zájem, které obce uvažují
o placeném parkování (v podobě kratšího dotazníku). Mgr. Dušan Tomčo debatu
uzavřel, že situaci prověří Eliška Švandová v koordinaci s Ing. Pavlem Mouchou, svou
pomoc nabídl Ondřej Hrdlička MTCP (Hons). Dodal, že bude potřeba vše koordinovat
s městem Beroun, které připravuje tendr na systém placeného parkování.
Úkoly:


Eliška Švandová v součinnosti s Ing. Pavlem Mouchou a Ondřejem Hrdličkou
Hons (MTCP) zajistí krátký dotazník pro obce týkající se placeného parkování.

5. Spolupráce s CHKO
Mgr. Dušan Tomčo přivítal na jednání RNDr. Františka Pojera, vedoucího správy CHKO
Český kras, a připomněl, že stál u zrodu destinační agentury. Předal slovo Elišce
Švandové, která rekapitulovala jednání o vzájemném partnerství vč. nedávného
stanoviska RNDr. Jaroslava Obermajera, ředitele regionálního pracoviště Střední Čechy.
Dle jeho názoru partnerství v navržené podobě není ideální. Pokud bychom chtěli
spolupráci řešit smluvní vztahem, viděl by spíše dohodu či memorandum o spolupráci.
RNDr. František Pojer vysvětlil, že Agentura ochrany a přírody ČR (AOPK) je velká státní
organizace, jedná se vlastně o státní úřad. Smlouvy pro AOPK schvaluje vláda. Jako
cestu proto vidí zmiňované memorandum, které již například v minulosti uzavřeli
s Geoparkem Barrandien, o kterém následně proběhla krátká diskuze.
Mgr. Dušan Tomčo poznamenal, že se tedy jedná o legislativní
RNDr. František Pojer řekl, že AOPK se nesmí dostat do střetu zájmů.
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Dále RNDr. František Pojer sdělil, že byl požádán Eliškou Švandovou, aby krátce
odprezentoval vznikající Dům přírody Českého krasu (DPČK). Eliška Švandová
přítomným rozesílala prezentaci a nasdílela jí do on-line místnosti a na promítací
plátno v zasedací místnosti.
DPČK se připravuje již 11 let, na konci minulého roku začali stavební úpravy. Počítá
se s návštěvnických centrem pro Koněpruské jeskyně a expozicí. Součástí bude
i kavárna a obchod. Hlavním partnerem je Správa jeskyní ČR, která bude dům
provozovat. Na projektu spolupracuje i Velkolom Čertovy schody.
V průběhu prezentace přítomní vznášeli tyto dotazy:








Mgr. Dušan Tomčo se zeptal, kolik domů přírody je v ČR.
Eliška Švandová se ptala, zda se počítá, že bude v DPČK i certifikované
infocentrum. RNDr. František Pojer řekl, že to není vyloučeno, je to otázka
jednání s provozovatelem, domluvil by se na společném jednání.
Ing. Jiří Bouček a Ing. Martin Hrdlička se doptávali na podrobnosti ke zřízení
průvodcovské služby v rámci DPČK, která by fungovala po celém Českém krasu.
S průvodcovskou službou by mohla pomoci destinační agentura, přítomní
souhlasili. Svatava Biskupová sdělila, že v Srbsku mají průvodce, který činnost
provozuje jako živnost.
Dále zmínění členové řešili také kontrolu dodržování chování v chráněné
krajinné oblasti, často se setkávají s porušováním.
Dále proběhla diskuze k celkové kapacitě DPČK, expozici a vstupenkám.

RNDr. František Pojer poděkoval za možnost účastnit se jednání. Eliška Švandová řekla,
že ho kontaktuje, aby si domluvili jednání ohledně informačního centra a průvodcovské
služby. Následně se RNDr. František Pojer odpojil.
V 16:45 se omluvil Janis Sidovský, rozloučil se a také se odpojil.
Úkoly:



Eliška Švandová zajistí uzavření memoranda o spolupráci s AOPK.
Eliška Švandová domluví jednání s RNDr. Františkem Pojerem ohledně DPČK.

6. Strategie oslovení nových členů a partnerů
Mgr. Dušan Tomčo na úvod tohoto bodu řekl, že agentura je již úspěšně zaběhnutá,
budeme postupně zavádět zvýhodňování členů, kteří přispívají na činnost, oproti
partnerům. Prvním příkladem je plánované on-line školení na sociální sítě. Dále
je nutné začít aktivně oslovovat nové potenciální členy, případně partnery. Předseda
předal slovo Elišce Švandové.
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Eliška Švandová shrnula stav členů a partnerů s ohledem na oslovování obcí. Dále
uvedla, že nad rámec členů a partnerů agentura spolupracuje se subjekty
na návštěvnické kartě. Pro letošní rok bude karta obsahovat 44 slev.
Mgr. Dušan Tomčo řekl, že bude potřeba opět zapojit kontakty jednotlivců, kteří
se na činnosti agentury podílejí. Eliška Švandová podotkla, že oslovování obcí
je náročné, pokud se jedná o osobní jednání v té dané obci. Navrhuje oslovovat obce
přes MASky či DSO atp. Informovala, že první kontakt byl navázán s MAS Mezi Hrady.
Svatava Biskupová informovala, že může pomoci s navázáním kontaktu v MAS
Jihozápad, toto může podpořit Ing. Martin Hrdlička.
Ing. Martin Hrdlička může pomoci s prezentací v DSO Region Dolní Berounka, bylo by
vhodné zajistit zde prezentaci Berounska a zároveň projektu sdílených elektrokol.
Mgr. Dušan Tomčo souhlasil.
Dále Eliška Švandová informovala, že zkusí oslovit zapojené subjekty v rámci
návštěvnické karty, zda by nechtěli navázat trvalejší spolupráci na úrovni členství
či partnerství.
Mgr. Dušan Tomčo informoval o jednání Ing. Vojtěcha Matějčka, kterým se otevírá
možná spolupráce s Rehabilitační nemocnicí Beroun.
Úkoly:


Eliška Švandová v součinnosti se zmíněnými členy zajistí kontaktování MAS
Jihozápad a DSO Region Dolní Berounka. Dále osloví subjekty zapojené
do návštěvnické karty s nabídkou členství a partnerství v DMO.

7. Diskuze a ukončení
V 17:15 se omluvil a jednání opustil Mgr. Přemysl Landa.
Ing. Martin Hrdlička otevřel diskuzi k elektrokolům, Eliška Švandová informovala,
že předběžně zjišťovala zájem spolupracujících obcí. Ing. Martin Hrdlička řekl,
že by postupoval obdobně, jako v případě automatů a systému pro placené parkování,
agentura by to měla zastřešit. Přítomní souhlasili.
Na dotaz Ing. Jiřího Boučka informovala Eliška Švandová o turistických novinách
(rámcová nabídka Mgr. Jiřího Proška, vydání v květnu, náklad 3 až 5 tisíc kusů)
a o turistických mapách, trhacích a venkovních nástěnných (mezi 10 až 20 kusy
nástěnných a 5 tisíc kusů trhacích A3).
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V závěru Ing. Martin Hrdlička informoval o projektu Svatá Ludmila 1100 let – aktuální
dění a plánované aktivity.
K diskuzi dále neměl nikdo žádné další náměty. Mgr. Dušan Tomčo poděkoval
za jednání a s přítomnými se rozloučil.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

zapsala

ověřil

předseda představenstva

Eliška Švandová

Mgr. Přemysl Landa

Mgr. Dušan Tomčo
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