
Zápis z členské schůze ze dne  31.7. 2019 
 

Mělník, nám. Míru 30 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

Program:  
Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů  
Schválení programu  
Jednací řád  
Logo  
Členský příspěvek  
Přijímání nových členů  
Projekt Vltava I.  
Současné dotační možnosti  
Plán činnosti  
Živnostenské oprávnění 
Různé  
 

1)Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů  
Jednání zahajuje předsedkyně spolku, vítá přítomné, je konstatováno, že členská schůze byla svolána 

v souladu se Stanovami, přítomno je  6  členů ze 7, členská schůze je usnášeníschopná. Na zapisovatele 

je navržena PhDr. Pánková, Ph.D., ověřovatelem zápisu je navržena: Ing. Radka Kareisová 

Usnesení: Členská schůze schvaluje zapisovatelem PhDr. Pánkovou Ph.D., ověřovatelkou zápisu je Ing. 

Radka Kareisová. 

 

2) Schválení programu 

Předsedkyně čte program, vyzývá k návrhům na doplnění programu. Sama pak navrhuje doplnění 

programu o odsouhlasení vyřízení živnostenského oprávnění . 

Usnesení: Členská schůze schvaluje  navržený a doplněný program.  

 

3) Jednací řád 

Návrh jednacího řádu rozeslán dne 9. 6. 2019, byla stanovena lhůta k návrhům a připomínkám. 

Zástupkyně obce Lhotka seznámila všechny účastníky ČS jen s kosmetickými detaily úprav jednacího 

řádu a vyzvala, zda jsou pro všechny srozumitelné. Předsedkyně pak vyzvala k hlasování o schválení  

JŘ. 

Přichází Ing. arch. Pavel Prouza, přítomno je  7 členů ze 7. 

Usnesení: Členská schůze schvaluje jednací řád ve znění po úpravách na této ČS. 

 

4) Logo 

Návrhy na logo spolku rozeslány v dubnu. Žádné vyjádření nebylo zasláno. Předsedkyně předkládá 

členům vytištěné všechny návrhy – celkem 24 návrhů k dalšímu rozpracování. Po vyjádření všech členů 

a po zvážení praktičnosti a výstižnosti loga je vybráno logo „A“ – turistické značení s textem „Mělnicko-

Kokořínsko Turistická oblast“. V této chvíli je předloženo v barevné verzi a členská základna požaduje 

rozpracování logo manuálu pro všechny předpokládané typy použití a vyhotovení i ČB verze (aplikace, 

fotografie, tiskopisy). Po rozpracování bude manuál zaslán všem členům k revizi. 

Usnesení: Členská schůze schvaluje logo „A“ a zadává předsedkyni zajištění kontaktu s grafikem a 

vyhotovení kompletního logo manuálu v barveném i černobílém provedení. 
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5) Členský příspěvek 

V souladu se Stanovami  (čl. IV, bod 1, písm a)  a čl. VI, bod. 1 písm. c) členská schůze určuje výši 

členského příspěvku. S ohledem na termín zaregistrování spolku je navržena splatnost členského 

příspěvku na 100 Kč/rok se splatností do 31. 10.2019. 

Usnesení: Členská schůze schvaluje výši členského příspěvku na rok 2019 ve výši 100 Kč s uvedenou 

splatností pro rok 2019. 

Revokace usnesení: na základě podnětné připomínky Ing. Kareisové, ČS revokuje původní usnesení o 

výši členského příspěvku 100 Kč/rok. 

Nové usnesení: Členská schůze schvaluje výši členského příspěvku na rok 2019 ve výši 1000 Kč s 

uvedenou splatností pro rok 2019. 

 

6) Přijímání nových členů 

Přihláška ke členství: každý současný člen může oslovit případné nové členy. Přihláška bude rozeslána 

mailem. Předsedkyně seznamuje přítomné s formulářem přihlášky, který je koncipován v souladu 

s požadavky KÚ Středočeského kraje na turistické destinace a manuálem certifikace destinačních 

managementů. Mgr. Syrová zmiňuje potřebu připravit představení turistické oblasti a spolku jako 

takového a hromadně oslovit potencionální zájemce o členství z řad poskytovatelů služeb v  CR. Pan 

Kapoun navrhuje zvolit osobní jednání s každým subjektem, aby nebylo bráno anonymně, ale bylo 

spojeno s konkrétní členskou základnou a dobře pochopeno. Zástupkyně Vyhlídek ve spolupráci se 

zástupkyní obce Lhotka připraví podklady k pozdějšímu projednání a revizi všemi zakládajícími členy 

spolku. 

Paní Kareisová v diskuzi o případných materiálech a využívání fotobanky jednotlivých subjektů věcně 

upozorňuje na nutnost ošetřit autorská práva pro využití fotografických podkladů pro náš spolek a 

zajištění souhlasu s využitím. 

Usnesení: Členská schůze schvaluje navržený postup 

 

7) Projekt Vltava I.  
Paní Pánková informuje o průběhu projektu Vltava I., jehož spolurealizátorem jsou Vyhlídky. 
Výstupy projektu – tedy webové stránky, FB a Instagram umožňují nepřetržitou propagaci našeho 
regionu a všech turistických atraktivit i možnosti doporučovat trasy včetně souvisejících služeb. 
Informuje také o tom, že projekt bude mít návaznou etapu Vltava II., kde určitě budeme moci, už 
i jako TO úzce spolupracovat, na jeho realizaci a využít možnosti k další propagaci. Zástupkyně MAS 
Vyhlídky rozešle členům odkazy na projekt. V rámci aktivit projektu je umožněna prezentace 
v rozsahu ½ strany v tištěném periodiku COT (Celý o turizmu). Je doporučeno doprovodit článek 
fotografiemi, nejlépe od jednoho autora. 
Členská schůze bere  informace na vědomí 
 
8) Současné dotační možnosti 
8.1. Program na podporu destinačních managementů Stč. Kraje pro rok 2019 
Příjem žádostí od 12.8.  do 13. 9. 2019. Nezbytný je souhlas Stč. Kraje, nutné náležitosti však dle 
Manuálu kategorizace destinačního managementu. Nedořešené je spolufinancování projektu, 
bude zapotřebí položky uvést do rozpočtu na příští rok.  Prvním předpokladem je zjištění, zda TO 
bude způsobilým žadatelem. Následně  se bude řešit  kofinancování projektu, např. mimořádným 
příspěvkem. Na podzim vypisuje MMR národní dotační tituly na podporu CR. 

Usnesení: Členská schůze schvaluje podání žádosti do Programu na podporu rozvoje 
destinačních managentů Stč. Kraje pro rok 2019. 
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8.2. Národní dotace MMR 
Členská schůze bere  informace na vědomí 
 
9) Plán činnosti 
Návrh plánu činnosti rozeslán 9.6. 
Předsedkyně seznamuje ČS s návrhem činnosti,  který byl též v předstihu rozeslán a  nebylo k němu 
připomínek. Po projednání dotačních možností z předchozího bodu jednání bylo navrženo podat 
žádosti o dotace jak u KÚ SK, tak později u MMR.  
Členská schůze bere  informace na vědomí 
 
10) Živnostenský list 
Pro potřeby případné doplňkové činnosti, která by probíhala za úplatu,  je navrženo zřízení 
živnostenského listu na volnou živnost (vzdělávací aktivity, konzultační činnost) 
Usnesení: Členská schůze schvaluje zřízení živnostenského listu na ohlašovací živnosti volné 
 
 
11) Různé 

 ČS navrhla, aby byla zvážena možnost vyjet do jiných DM k získání a osvojení si příkladů 

dobré praxe pro fungování našeho nově vzniklého spolku. 

 Bude zřízen běžný účet spolku  u České spořitelny 

 Bude oslovena firma ZelÚčto pro vedení účetnictví 

Usnesení: Členská schůze schvaluje navržený postup 

 

Usnesení jsou uvedena u jednotlivých bodů programu. Hlasováno bylo jednomyslně, v revokovaném 

usnesení bodu 5) členské příspěvky bylo hlasováno 6 pro- 1 se zdržel – 0 proti 

 

Skončeno v 10,50 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsala : M. Pánková 

Ověřila : R. Kareisová 


