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Mě!ník, nám. Míru 30|::' Prítomni dIe prezenčnílistiny

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ově ovatele
2) Zpráva o hospoda ení, členské p íspěvky
3) Volby do orgánri spolku
4| Plán činnosti na rok 2023
5) Rrizné - podánížádosti o dotaci do Fondu na podporu destinačních managementti

St edočeského kraje na rok 2023

r.) Zaháiení. schválení proeramu, volba zapisovatele a ově ovatele
Jednání zahajuje v 10:30 p edsedkyně spolku, vítá p ítomné, je konstatováno, že členská schrize byla

svolána v souladu se Stanovami, p ítomno je 7 členri z 9, členská sch ze je usnášeníschopná. Na

zapisovatele je navržena Karolina Stránská, ově ovateli zápisu jsou navrženi Tomáš Pavlík za Dvrir

Lobeč a Miroslav Peltram za obec Lhotka.
lJsnesení: Členská sch ze jednomyslně schvaluje zapisovotelem Karolinu Strónskou, ově ovatelem zápisu Tomáše
pavlíka a Miroslava peltrama.

P edsedkyně p edstavuje program, vyzílvá k návrhrim na doplněníprogramu.
lJsnesení: Členská sch ze schvoluje navržen program.

Vzhledem k povolebním změnám v zastupitelstvu Mělníka, p edstavuje p edsedkyně nového
místostarostu města, Petra Kowandu, jež byl nominován jako zástupce města. Dosavadní zástupce
města Mělníka Petr Volf se loučí s p ítomn, mi zástupci a děkuje všem za spolupráci. Dále Galina

Čermáková p edstavuje Lucii Landovou, jež je od srpna 2022zaméstnancem Turistické oblasti Mělnicko
Koko ínsko,z.s,

P ichází lng. Kareisová, editelka MEKUC,z,ti., p ítomno je 8 člen z 9.

2| Zpráva o hospoda ení, členské p íspěvkv

P edsedkyně prezentuje Vlikaz zisku a ztráty, komentuje dané náklady a vlinosy |viz zpráva o

hospoda ení a prezentace). Promítá zprávu o hospoda ení a shledává kladn, hospodá sk, v, sledek za
rok2022,
Dále informuje, že v roce 2023 bude možnost podání žádosti o dotaci v rámci destinačních
management , v rámci které je t eba počítat s vyšším kofinancováním, V rámci diskuze člen byl

vznesen požadavek na zástupce města Mělníka o projednání p íspěvku pro turistickou oblast. Tato
skutečnost bude p edmětem dalších jednáníse zástupci města.
lJsnesení: Členskó sch ze bere informace bodu 2) na vědomí a dále jednomyslně schvaluje zpróvu o hospoda ení
a podání žádostí o dotaci. Členskó sch ze schvaluje dosavadní v ši člensk tch p íspěvkťt - 2 ll2,-tičlena.
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3) Volbv do orgán spolku

|, 2 ; V prezentacije promítnuto dosavadní složení orgán , tedy v, boru a kontrolní komise. Z drjvodu

značného časového vytížení byl místo zástupce Campu Mělník navržen do kontrolní komise Tomáš

Pavlík ze Dvora Lobeč. Ostatní členové zristávají na svlich pozicích tak, jak byli zvoleni p i zakládání
turistické oblasti.
V,i bor: zástupce MAS Vyhlídky,z.s., města Mělníka a Spolku pro Pivovar v Lobči,z.s.
Kontrolní komise: Mgr, Zuzana syrová, zástupce obce Lhotka aDv r Lobeč - Tomáš Pavlík,
Usnesení: Členskó sch ze jednomyslně schvaluje navržené členy V boru a Kontrolní komise Turistícké oblasti
Mělnicko-Koko insko,z.s. Statutárním zástupcem je Galina čermáková

4) Plán činnosti na rok 2023

Galina Čermáková v jednotlirn ch bodech p edstavuje plán činnosti na dalšírok:
o Rozší ení zemí, certifikace TlC (v rizemí jsou 2 necertifikovaná TlC), recertifikace

CzechTourism - zmiňuje, že dlouhodob, m cílein CzechTourism u je LOO% pokrytí České
republiky destinačními organizacemi, z čehož do budoucna vypl, vá možné rozší ení TO
Mělnicko Koko ínsko až ku Praze. Dodává, že v následujícím t, dnu proběhnou jednání
s aktéry z zemí, o které by TO měla b../t rozší ena a členrjm bude podána zpráva,jak'' m

směrem se toto setkání ubíralo. Seznam obcí, jež by se staly součástí Turistické oblasti má
k dispozici CzechTourism.

o Rozší ení nabídky balíčkri na webu destinace - probíhají jednání o dodání materiálrj se
zástupci města Mělníka, lokálními grafick, mi designery a fotografy. SCCR byly dodány
grafické podklady t, kající se tématiky vína. Možné balíčky se budou dále ešit na 3K
Platformě, na kterou je pozván expert na odvětví cestovního ruchu, regionální rozvoj a

dopadové anal, zy.
o Filmová místa
r Mapování míst a rozvoj poutníturistiky
o vodní turistika
o Monitoring - rispěšnost kampaní, návštěvnost, spokojenost (tourdata, ČSÚ, SCCn) -

k dispozicije nap íklad mě ení návštěvnosti v samonavštívitelném muzeu v Lobči. Za město
Mělník jsou poskytována data z Turistického informačního centra a na základně nabídky
Zuzany Syrové budou zajištěny další daje o návštěvnosti nap . o lodiFidelio, zámku Mělník
apod.

o vina ská turistika - sběr grafick, ch podklad pro sccR.
o Marketingové nástroje -TO Mělnicko Koko ínsko má v tuto chvíli cca 1500 sledujících a

dosahy na uživatele okolo 30 000. P ítomnijsou vyzváni k zasílání podkladri, jež m že
zástupce TO pravidelně sdílet na facebookov, ch stránkách. Podklady mohou b,it zasílány i na
tjložiště st edočeské centrály, kde budou vybrané akce také sdíleny.

o lnzerce - prrivodce st edočesk, m krajem
o 2x článek (V, letník, COT)
o Ediční činnost -brožura, videa, fotobanka - je v plánu vydat novou aktuální brožuru, jež bude

v p ípadě rozší ení rizemí obsahovat všechna místa.
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Zapsala : Karolina Stránská

Ově iI:

Tomáš Pav!ík

Miroslav Peltram

n koko ínsko

5)

Galina Čermáková stručně p edstavuje činnost spolku v období od konání minulé členské sch ze.

Hovo í o zajímavé zkušenosti, kdy byla zástupkyně turistické oblasti p izvána ktvorbě programového
dokumentu St edočeské centrály cestovního ruchu či k tvorbě zákona o cestovním ruchu. Během
celého období se také aktivně častníme seminá tj, jak prezenčnl tak online formou, plníme zadání a
rlkoly SCCR, ričastníme se soutěží, veletrhri (Holiday World), festivalri a v neposlední adě organizujeme
press tripy. V rámci rizemí je obrovsk, m rispěchem vznik samonavštívitelného muzea v Lobči, díky
němuž sbíráme ocenění na zahraničních soutěžích. Jeho p edstavení proběhlo na již zmiňovaném
veletrhu Holiday World.
Děkuje p ítomn, m za aktivní ríčast a jednání v 13 hodin končí,

Karolina :?;|ij]i?,",|!ff'

Stránská ,:U.':3i'J3'on

,,?z4/

Miroslav af:T'Jx"ť:ff'

Peltram ?,"ifr;'i3i'J3,"

TURlSTlcrÁ oBLAsT

2xTr vazku koordinátor, produktov, manažer- Radka Kareisová dodává, že vystává
pot eba, aby město zafinancovalo odborníka pro cestovní ruch, kteni by tizce spolupracoval
s turistickou oblastía participoval na rozvoji cestovního ruchu v rámci celého rjzemí.
lJsnesení: Členskó schťlze bere inJormace na vědomía souhlasís plánem činností.

Rrizné
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