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Zápis z členské schůze ze dne 16. 11. 2021 

Mělník, nám. Míru 30 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

Program:  
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele  
2) Zpráva o hospodaření, členské příspěvky 
3) Zpráva o činnosti spolku, plán činnosti 
4) Příprava na certifikaci-partnerské smlouvy  
5) Strategie 
6) Diskuze 

 

1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele  
Jednání zahajuje ve 13:00 předsedkyně spolku, vítá přítomné, je konstatováno, že členská schůze byla 

svolána v souladu se Stanovami, přítomno je  6  členů z  9, členská schůze je usnášeníschopná. Na 

zapisovatele je navržena Karolina Stránská, ověřovateli zápisu jsou navrženi: Tomáš Pavlík. 

Usnesení: Členská schůze schvaluje zapisovatelem Karolinu Stránskou, ověřovatelem zápisu Tomáše 

Pavlíka. 

Předsedkyně představuje program, vyzývá k návrhům na doplnění programu. 

Usnesení: Členská schůze schvaluje navržený program.  

 

 

2) Zpráva o hospodaření, členské příspěvky 

Předsedkyně prezentuje Výkaz zisku a ztráty, komentuje dané náklady a výnosy. V prosinci 2020 

proběhlo spuštění webových stránek Turistické oblasti. 

Je navrženo, aby členské příspěvky zůstaly ve stejné výši jako doposud. 

Dále informuje, že v lednu 2022 bude možnost podání žádosti o dotaci v rámci destinačních 

managementů.  

Členská schůze bere informace bodu 2) na vědomí a dále schvaluje zprávu o hospodaření, členské 

příspěvky v současné výši a podání žádosti o dotaci v r. 2022. 

 

 

3) Zpráva o činnosti spolku, plán činnosti 

Mgr. Galina Čermáková stručně shrnuje činnost spolku v období od konání minulé členské schůze: 

 Vyúčtování dotace z r. 2019 

 Žádost o poskytnutí dotace za r.  2020 – realizace projektových aktivit 

 Vytvoření grafického návrhu a funkčních webových stránek 

 Brožura 

 Školení datového skladu 

 SCCR – zjišťování situace v ubytovacích zařízeních CR, kampaně 

 V r. 2021 2x zajištění presstripů 
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 Participace na brožuře SCCR- poskytnuto členům a IC 

 Pravidelné poskytování informací SCCR  

 Zapojení do kampaně SCCR - pravidelné podklady, příspěvky na FB 

 Příprava na certifikaci 

 Aktivní vyhledávání partnerů, obce ZO 

 Strategie 

 Pravidelné schůze z Pracovní skupiny pro cestovní ruch regionální stále konference 

Středočeského kraje 

 Participace na tvorbě brožury mapy a SCCR  

 Vytipování turistických cílů 

 Příprava na podání žádosti do Fondu Stč. kraje na podporu destinačních managementů na r. 

2021, příprava na podání žádosti na r. 2022 

 3K platforma 

 Aktualizace adresářů poskytovatelů služeb v CR 

Ing. Jaromír Polášek si bere slovo a informuje o konceptu 3K platformy, která proběhla a kterou 

shledává za velmi přínosnou. Je plánováno setkání a propojení zástupců jednotlivých subjektů v rámci 

TO, a to cca 2x ročně (před a po sezoně). 

Dále probírá možnosti rezervačního systému na webu TO, který by byl funkčně propojený s ostatními 

rezervačními systémy (Booking, atd.), avšak tato možnost je považována v dnešní době za dané 

náklady za zbytečnou. 

Informuje o plánovaném projektu E-turista – projekt zařazený do Národního plánu obnovy, je již 

schválen. 

Plán 

 Příprava na certifikaci 

 Úprava mapy území o obec Čečelice a Vrátno 

 Zaslání záměrů – prosba  

 Národní program podpory CR - podání ŽoD 

 Vytrasování turistických stezek s bezbariérovým přístupem – Klub Českých turistů 

 Spolupráce se SCCR na tzv. image brožuře 

Usnesení:  Členská schůze bere informace na vědomí a souhlasí s plánem činností. 

 

 

4)  Příprava na certifikaci 

Předsedkyně přítomné seznamuje s již uzavřenými partnerskými smlouvami v rámci podnikatelských 

subjektů (Klub českých turistů, ATC Kokořín, Farma Smotlacha, Bettina Lobkowicz), tak obcí (Býkev, 

Cítov, Dobřeň, Dolní Zimoř, Čečelice, Kanina, Kly,  Liběchov, Liblice, Lužec, Lhota, Hlavenec, Malý Újezd, 

Medonosy, Nebužely, Nedomice, Nosálov, Obříství, Řepín, Sudovo Hlavno, Stránka, Tuhaň, Vidim, 

Vraňany, Velký Borek, Vysoká a Vrátno) a také zmínila smlouvy, které jsou stále v jednání (Vinařství 

Kraus, Dřísy, Kokořín, Střemy, Hořín, Tupadly a Želízy). 

Dále informuje, které kroky je před samotnou certifikací třeba splnit: 

 Funkční 3 K platforma 
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 Mediaplán 

 Strategie, která odráží potřeby regionu 

 Dotační poradenství, vzdělávání 

 Zajištění produktů pro region (e-shop, společná propagace) 

 Podání přihlášky k certifikaci, souhlas Stč. kraje TOMK = oblastní DMO 

 

Usnesení: Členská schůze bere informace bodu 4) na vědomí a souhlasí s plánem činností souvisejících 

s přípravou na certifikaci. 

 

 

5) Strategie 

Strategie je ve fázi konceptu, přičemž její velká většina je již zpracována. Strategie je na schůzi 

k nahlédnutí, podrobně probrána SWOT analýza, s jejímž zněním všichni přítomní souhlasí. Ve Strategii 

je také uvedena Analýza problémů a potřeb a jsou vytyčena také opatření. 

Usnesení: Členská schůze souhlasí s podobou Strategie.  

 
 

6) Diskuze 

Mgr. Galina Čermáková opět představila záměr Středočeské centrály cestovního ruchu na společnou 

prezentaci organizací destinačního managementu – ve formě brožury – do které poskytneme své 

návrhy a náměty. Dále byla Mgr. Zuzanou Syrovou, jakožto správcem veškerého kulturního dění na 

webu, navržena spolupráce v rámci sdílení webových stránek a informací. Dále bylo navrženo vytvoření 

propagačního videa TO Mělnicko-Kokořínsko, navržen také zpracovatel tohoto videa. Na příští členské 

schůzi mohou být projednány podrobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení jsou uvedena u jednotlivých bodů programu. Hlasováno bylo jednomyslně. 

Skončeno v 14:55 hod. 

 

Zapsala : K. Stránská 

 

Ověřil :  

Tomáš Pavlík 

 


