Zápis z pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s.
Datum konání: úterý 31. 5. 2022 v 13:00 hod na MěÚ v Hořovicích
Přítomni – členové pracovní skupiny:
Mgr. Lucie Kaiserová – Středočeský kraj
Bc. Zuzana Kučerová – Příbram
Ing. Miroslava Paťavová – Mikroregion Hořovicko
Jana Filinová – Hvožďany
Daniel Rambousek – Dobříš
Mgr. Luboš Kožíšek – Mníšek pod Brdy
Omluveni – členové pracovní skupiny:
Mgr. František Žán – Rožmitál pod Třemšínem
Ing. Mojmír Mikula - Řevnice
Projednávané body – body programu členské schůze
1. Rezignace člena kontrolní komise
Paní Kaiserová přítomné informovala o své rezignaci na funkci člena kontrolní komise.
Návrh na nového člena kontrolní komise nebyl zatím podán.
2. Schválení hospodářského výsledku včetně inventarizace za rok 2021.
Paní Kaiserová podala zprávu o hospodářském výsledku včetně inventarizace za rok 2021.
3. Představení činnosti pracovní skupiny
Paní Kaiserová shrnula dosavadní činnosti pracovní skupiny – účast na veletrzích, akce –
úklid Brd, propagační materiály, naučné stezky, návštěvnická knížka. Dále informovala, že
ve spolupráci s televizí Mall TV proběhne během června natáčení v naší destinaci na téma
tradice = hornictví (jedná se o 10 - ti dílný seriál a každý díl se věnuje jedné destinaci).
Pokračuje spolupráce s instagramery, kteří nadále naplňují fotobanku. Ve spolupráci
s DMO Berounsko byl vytvořen propagační materiál na téma Poutní turismus – pracovní
verze byla předána členům pracovní skupiny. Dále paní Kaiserová podala informaci o
připravovaném zákonu o CR.
4. Uchazeč na pozici koordinátora
Členům pracovní skupiny se představil a krátce pohovořil o svých přínosech do spolku
uchazeč na pozici koordinátora – p. Eliáš.
Členové pracovní skupiny se shodli na vyhlášení VŘ.
5. Školení
Paní Kaiserová nabídla možnost účastnit se školení na téma – Produkty cestovního ruchu,
které se koná 8. 6. 2022 od 13 hod na SCCR. Paní Kučerová navrhla organizovat školení pro
podnikatele v oblasti sociálních sítí, fb, atd.
6. Stanovy a příspěvkový řád
Navrhované změny stanov byly členy pracovní skupiny schváleny. K navrhovaným změnám
příspěvkového řádu byly podány paní Paťavovou za Mikroregion Hořovicko připomínky.
Nesouhlasí s navrhovanou výší příspěvku MAS, ve srovnání s DSO ji považuje za
nepřiměřenou.

7. Plán aktivit do konce roku 2022
Připravit PD na značení cyklotras v jižní části. Paní Kučerová zahájí jednání s p. Landou.
Uspořádání fóra CR – podzim (dle koordinátora)
P. Čámský předal p. radnímu podklady, kde jsou návrhy na činnost spolku. Podle p.
Čámského spolek nevykonává činnost DMO. Podklady od p. Čámského zašle paní Kučerová
všem členům pracovní skupiny.
8. Různé
Paní Kaiserová informovala o schůzce, která proběhne v pondělí 6. 6. 2022 na MO ohledně
hradu Valdek.
Letní kampaň na sociálních sítí - podklady zpracované p. Bešťákem
Produkt – naučné stezky – rozšíření o další dvě naučné stezky, odsouhlasení pořízení
fotografií od jedné fotografky.

Jednání pracovní skupiny skončilo v 15:00 hod.

Zapsala: Miroslava Paťavová

