ZÁPIS
z 19. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného od 15.00 dne 6. října 2022 v sídle spolku Husovo
nám. 69, 266 01 Beroun.

Přítomni
Mgr. Dušan Tomčo, předseda představenstva (město Beroun), Mgr. Přemysl Landa,
místopředseda představenstva (město Zdice), Ing. Martin Hrdlička, člen představenstva
(obec Tetín), Ing. Vojtěch Matějček, člen představenstva (Royal Beroun Golf Club), Josef
Antoniv, člen představenstva (město Králův Dvůr), Ing. Jiří Bouček, člen představenstva
(obec Svatý Jan pod Skalou), Janis Sidovský, člen představenstva (městys Karlštejn),
Eliška Hochsteigerová, ředitelka (DMO Berounsko)

Navržený program
1.

Zahájení a informace o proběhlých aktivitách

2. Návrh aktualizace finančního a hospodářského řádu
3. Informace o volbě nových orgánů spolku a konání valné hromady
4. Brožura výhod pro členy a partnery
5. Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a informace o proběhlých aktivitách
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Dušan Tomčo, který přivítal přítomné členy
představenstva.
Konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné v počtu 7 přítomných členů ze 7
a vyjádřil radost nad tím, že se představenstvo sešlo v plném počtu. Zapisovatelkou
určil Elišku Hochsteigerovou, o ověření požádal Mgr. Přemysla Landu.
Předseda přečetl navržený program a zeptal se, zda má někdo návrh na úpravu. Nikdo
nevystoupil a bylo přistoupeno k usnesení.
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s navrženým programem
v upraveném znění.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Předseda předal slovo Elišce Hochsteigerové, aby přítomné informovala o proběhlých
aktivitách.
Ministerstvo pro místní rozvoj bude vypisovat výzvu na marketingové aktivity pro DMO
v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Mgr. Dušan
Tomčo připomněl náročnost přípravy žádosti o dotaci v rámci tohoto programu, sdělil,
že pokud by DMO podávalo žádost, musela by se nechat někým externě zpracovat
s ohledem na pravděpodobnou kolizi termínů podávání žádostí a plánované dovolené
Elišky Hochsteigerové. Zeptal se přítomných, zda má někdo námět na projekt, který by
se v rámci programu dal realizovat. Ing. Vojtěch Matějček navrhnul propagaci
webových stránek (zvýšení návštěvnosti). Ostatní budou přemýšlet a případně zašlou
návrhy písemně.
Zatím není náhradní termín delegace ze Středočeského kraje, čekáme na informaci
z úřadu. Zároveň bude vypsán tradiční dotační program pro DMO, bude možno žádat
o větší finanční částku (na pokrytí nového 0,5 úvazku).
Středočeská centrála cestovního ruchu připravuje vlastní strategii, DMO je přizvána
k připomínkám a může vznášet podněty. Dále chystají průzkum návštěvníků
na základě GSM dat od mobilních operátorů, bude se pravděpodobně jednat o období
za červen až říjen 2022, výsledky nám budou poskytnuty. Mezi přítomnými proběhla
diskuze k výzkumům návštěvností, Ing. Martin Hrdlička sdílel příklad z praxe ohledně
využívání autobusové dopravy a souvisejících statistik.
CzechTourism realizoval workshop k připravovanému tzv. globálnímu distribučnímu
systému (GDS), což by měla být taková “informační dálnice do regionů“, platforma pro
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zprostředkovávání, rezervaci a nákup zážitků a služeb (B2C). Spuštění se předpokládá
od roku 2024. Součástí workshopu byla také část věnována destinačním kartám –
sdílení příkladů dobré praxe (z Rakouska), prezentace firem, které poskytují
hardwareové a softwareové řešení, odborná diskuze.
Webové stránky DMO jsou nachystány pro jazykové mutace, aktuálně probíhají
překlady textů. Dále je zprovozněn formulář pro vkládání akcí (přítomným byl
promítnut). Mezi přítomnými proběhla diskuze o formuláři pro vkládání akcí ve vztahu
k informování potencionálních pořadatelů. Určitě bude zasláno všem členům
a partnerům, je třeba myslet na uveřejňování těch akcí, které mají turistický potenciál.
Tiskem máme již k dispozici nový leták „z Křivoklátu na Karlštejn“, který byl promítán
na minulém jednání. Na sklonku léta byl proveden dotisk DL letáků členů a partnerů vč.
distribuce. Novým druhem letáku je DL pro MAS Mezi Hrady (přítomným ukázáno),
obdobný leták bude pravděpodobně realizován v příštím roce i s MAS Jihozápad.
Letos už DMO nečekají žádné prezentační akce, celkem měla DMO stan (pult)
na 7 akcích, na přímo bylo osloveno cca 3 400 návštěvníků.
Byly pořízeny nové fotografie s figuranty – rodina na lokacích v Českém krase
(promítnuto).
V rámci rozvoje produktu poutního turismu bylo uskutečněno jednání společně s DMO
Brdy a Podbrdsko se spolkem Ultreia (Svatojakubská cesta). Rozvíjíme myšlenku
realizace společné poutnické akce (k zahájení turistické sezóny).
Ohledně spolupráce proběhla jednání se Sklárnou Rückl (připravujeme partnerskou
smlouvu) a Hotelem Obecná škola ve Svatém Janu pod Skalou (čekáme na zpětnou
vazbu).
Český kras letos slaví výročí 50 let ustanovení, ve dnech 3. až 4. 11. by měla proběhnou
konference. Oficiální zahájení začne den předem 2. 11. v Senátu PČR. V souvislosti s tím
vyšla nová kniha od Jiřího Jirouška Nebeské pohledy na Český kras (přítomným
ukázána). Ing. Jiří Bouček informoval, že křest knihy se uskuteční ve Svatém Janu pod
Skalou 26. 11., pozvánku zašle.
Ing. Martin Hrdlička ještě doplnil informace ohledně konference k poutnímu turismu,
která v září proběhla v Příbrami na Svaté Hoře (Eliška Hochsteigerová se z důvodu
nemoci neúčastnila). Zmínil, že DMO Berounsko a DMO Brdy a Podbrdsko jdou
příkladem v ohledech uchopení tématu poutního turismu a jeho komunikace. Na toto
navázal Ing. Jiří Bouček a sdělil, že na konci září byla slavnostně otevřena část trasy
Cesta Česka, která propojuje hory Říp a Blaník.
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2. Návrh aktualizace finančního a hospodářského řádu
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že návrh úprav finančního a hospodářského řádu
obdrželi přítomní v e-mailu. Společně s Eliškou Hochsteigerovou sdělili, že je několik
důvodů pro úpravu.
DMO je stále mladou organizací, procesy jsou na základě praxe optimalizovány. Byl
založen nový bankovní účet pro dotační účely. V srpnu proběhla kontrola čerpané
dotace ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, v rámci kontroly nebyly
objeveny žádné nedostatky a bylo konstatováno, že spolek jedná hospodárně, nicméně
z jednání s kontrolními odborníky vzešly zajímavé podněty.
Eliška Hochsteigerová následně krátce shrnula návrhy změn, které byly připraveny.
Mezi přítomnými proběhla diskuze o výběru dodavatelů a objednávkách. Mgr. Dušan
Tomčo připomněl, že v rámci výběrů dodavatelů se vždy dělal a stále dělá průzkum
trhu, pouze to doteď nebylo zahrnuto ve finančním a hospodářském řádu. Dále
proběhla diskuze k výběru dodavatelů, u nichž se nemusí řešit porovnávání cenových
nabídek, např. pokud je poskytnutá služba jedinečná, typickým příkladem jsou
fotografie.
Ing. Vojtěch Matějček navrhnul úpravu ohledně přijímání darů – částky na 10 000 Kč
včetně by měly být schváleny představenstvem. Přítomní souhlasili, Eliška
Hochsteigerová návrh zapracuje.
V závěru projednávání bodu upozornil Mgr. Přemysl Landa na změny, které by měly
nastat od 1. 1. 2024 na základě novely o finanční kontrole ve veřejné správě (elektronické
schvalování faktur, objednávek, mzdových prostředků a další).
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí se změnou Finančního
a hospodářského řádu v upraveném znění.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0

3. Informace o volbě nových orgánů spolku a konání valné hromady
Mgr. Dušan Tomčo k tomuto bodu uvedl, že DMO bylo založeno v minulém volebním
období, a tak zatím nedošlo k momentu, kdy by se kompletně volily celé nové orgány
spolku. Následně požádal Elišku Hochsteigerovou, aby shrnula, co DMO dle stanov
čeká.
Eliška Hochsteigerová rámcově připomněla, že volba nových orgánů je navázána
na komunální volby. Do třech měsíců po jejich konání musí být svolána valná hromada
spolku. Volební období jak představenstva, tak dozorčí rady končí dnem konání první
valné hromady po komunálních volbách. Při volbě představenstva musí být 4 členové
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představenstva zvoleni z řad zakládajících členů. Další podrobnosti jsou uvedené ve
stanovách. Je také třeba myslet na podmínku certifikace DMO, aby v orgánech bylo
30 % zastoupení soukromého a neziskového sektoru.
Dále upozornila, že od všech členů spolku z řad města a obcí bude potřeba pověření
(od zastupitelstva nebo rady) fyzické osoby, která bude samosprávu v rámci agendy
spolku/DMO zastupovat. Informaci již byla zaslána všem členským městům a obcím.
Eliška Hochsteigerová připomněla, že při organizaci minulé valné hromady navrhoval
Ing. Martin Hrdlička, že by se další jednání mohlo konat v nově opraveném kulturním
domě na Tetíně. Zeptala se ho, zda by to bylo možné, Ing. Martin Hrdlička to potvrdil
a odkázal se v ohledech organizace na Mgr. Vojtěcha Hrdličku a Lenku Viezanovou.
Eliška Hochsteigerová je kontaktuje.
Mgr. Dušan Tomčo přítomným tedy navrhnul, že by se valná hromada konala v úterý
6. prosince od 16:00 v kulturním domě na Tetíně. Přítomní souhlasili. Eliška
Hochsteigerová zároveň jako vždy domluví od 15:00 kulturní program pro zájemce,
např. prohlídku muzea či tetínských kostelů.
Mgr. Dušan Tomčo se zeptal, zda má někdo nějaké dotazy či připomínky. Nikdo neměl.
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. bere na vědomí informace o volbě
nových orgánů a stanovuje termín valné hromady na úterý 6. 12. 2022.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO
4. Brožura výhod pro členy a partnery
Eliška Hochsteigerová přítomným promítla návrh brožury, kterou obdrželi e-mailem.
Sdělila, že je členěna na šest částí:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Berounsko – kdo jsme,
Poslání – vize – strategie,
Informace – setkávání – propojování,
Vzdělávání,
Marketing – komunikační aktivity a doprovodná infrastruktura,
Poradenství a data cestovního ruchu.

Každou část stručně představila s tím, že v rámci brožury jsou plánovány zpětné
vazby/komentáře od osob z řad členů a partnerů. Textové pasáže jsou proloženy
stránky s poutavými image fotografiemi. Brožura je samozřejmě ve vizuálním stylu
DMO.

Berounsko, z. s.

Husovo nám. 69, 266 01 Beroun
IČ: 08406405
www.berounsko.net

5

Mezi přítomnými proběhla diskuze o poskytování fotografií a licenčních právech.
Mgr. Přemysl Landa pak dále navrhnul v rámci vzdělávání zapracovat spolupráci
s Vysokou školou obchodní v Praze. Přítomní souhlasili.
Mgr. Dušan Tomčo doplnil, že se nebude jednat pouze o elektronickou verzi, ale
zvažujeme náklad 100–200 ks. Materiál bude klíčový pro získávání nových členů
a partnerů i s ohledem na aktuální situaci, kdy proběhly komunální volby.
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. bere na vědomí brožuru výhod pro
členy a partnery.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

5. Diskuze a ukončení
Ing. Jiří Bouček informoval o záměru vydání stolního kalendáře, který bude realizovat
člen DMO Berounsko Mgr. Jiří Prošek.
Nikdo další neměl témata k diskuzi či informaci, Mgr. Dušan Tomčo poděkoval všem
za účast a jednání ukončil.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

zapsala

ověřil

předseda představenstva

Eliška Hochsteigerová

Mgr. Přemysl Landa

Mgr. Dušan Tomčo
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