Zápis z 1. zasedání pracovní komise spolku TO Brdy a Podbrdsko, z.s.
Místo konání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00
Datum konání: 24.4.2019 v 10 hodin
Přítomni:
Za Středočeský kraj – Lucie Kaiserová
Za Město Příbram – Zuzana Kučerová
Za Město Řevnice – Mojmír Mikula
Za Mikroregion Hořovice – Miroslava Paťovová
Za Ekologické centrum Orlov, o.p.s. – Luboš Gardoň
Program schůze pracovní skupiny:
1. Zahájení a informace o účetnictví spolku
2. Vyhodnocení poptávkového řízení na Koncepci rozvoje cestovního ruchu TO Brdy a
Podcbrdsko
3. Vypracování návrhu rozpočtu spolku pro rok 2019
4. Informace o schválení příspěvkového řádu na rok 2019 a změny stanov
5. Informace o certifikaci spolku
6. Informace o předložení návrhu loga
7. Informace o veletrhu v Lysé nad Labem
8. Organizace činnosti spolku
9. Různé

1. Zahájení a informace o účetnictví spolku
Paní Kaiserová informovala přítomné o stavu účtu, provedených platbách v roce 2018.
2. Vyhodnocení poptávkového řízení na Koncepci rozvoje cestovního ruchu TO Brdy a Podcbrdsko
Gardoň seznámil pracovní skupinuse Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek zakázky „Koncepce
rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko“. Nabídky předložili 3 subjekty, které
splnili zadání poptávky. Na základě zvolených kritérií se na prvním místě umístila nabídka Ing. Pavla
Kovaříka, Obroková 283/23, 669 02 Znojmo, IČ: 76233006, neplátce DPH za cenu 144 900,- Kč.
Pracovní skupina přijala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a potvrdila jako vítěze řízení pana
Ing. Pavla Kovaříka. Zpráva je přílohou č.1 zápisu.
Pracovní skupina pověřila zástupce města Řevnice pana Mikulu vypracováním smlouvy na zakázku.
Smlouva bude zaslána ke konzultaci a finální verze bude s vítězem řízení podepsána na zasedání dne
14.5.2019.
Změnu stanov je nutné nechat schválit v příslušném orgánu. Po schválení změn stanov, každý z členů
zašle informaci Lucii Kaiserové na e-mail: kaiserova@kr-s.cz

3. Vypracování návrhu rozpočtu spolku pro rok 2019
Pracovní skupina vytvořila návrh rozpočtu TO Brdy a Podbrdsko, z.s. na rok 2019. Návrh rozpočtu je
přílohou č.2 tohoto zápisu. Návrh je členěn do dvou segmentů, náklady na provoz a náklady na
marketing. Výše navrhovaného rozpočtu nákladů je 2.300.000,- Kč.
Bylo doporučeno schválit rozpočet na zasedání TO Brdy a Podbrdsko.
4. Informace o schválení příspěvkového řádu na rok 2019 a změny stanov
Účastníci pracovní skupiny informovali o probíhajícím schvalování příspěvkového řádu na rok 2019 a
změny stanov. Bylo konstatováno, že do konce května 2019 proběhne schválení u všech partnerů.
5. Informace o certifikaci spolku a přistoupení nových partnerů do spolku
Paní Kaiserová uvedla, že certifikace ze strany CzechTourismu nebyla udělena. Písemné připopmínky
jsou na malu spolku. Přeposlání připomínek zajistí Gardoň.
Na zasedání 14.5. vyhodnotíme přippomínky a stanovíme průběh postupu certifikace spolku
6. Informace o předložení návrhu loga
Paní Kučerová informovala o probíhajícím výběrovém řízení na logo spolku. Bylo rozhodnuta, že na
zasedání pracovní skupiny dne 14.5. proběhne výběr loga.
7. Informace o veletrhu v Lysé nad Labem
Paní Kaserová a Gardoň informovali o proběhlém veletrhu CR v Lysé nad Labem.
Bylo konstatováno, že byly vytvořeny dočasné reklamní materiály za spolek, které byly předány
členům pracovní skupiny.
8. Organizace činnosti spolku
Paní Kaiserová konstatoval, že jmenování koordinátora, který bude zaměstnán pod SCCR proběhne
přibližně v červenci po schválení rozpopčtu SCCR zastupitelstvem.Pan Mikula konstatoval zájem pana
JUDr. Čámského o tuto pozici. Na základě shody pracovní komise bylo rozhodnuto o uzavření
dodavatelské smlouvy na měsíc květen a červen s JUDr. Čámský ve výši 20.000,- Kč za měsíc, která
bude zajišťovat sběr dat a jednání s potencionálními partnery spolku.
Na základě návrhu paní Kučerové bylo doporučeno JUDr. Čámského ustanovit koordinátorem spolku.
Bylo rozhodnuto přizvat ho na jednání pracovní skupiny 14.5. Zajistí paní Kučerová.
9. Různé
Byl projednán seznam subjektů, které budou v rámci šetření při tvorbě koncepce spolku osloveni.
Jedná se: Zámek Dobříš, SCCR, CHKO Brdy, IC Hořovice, IC Rožmitál pod Třemšínem, Ekologické
centrum Orlov, Svatá Hora, Gastro Řevnice, Pivovar Podlesí, resort Equitana Martinice, spolek
Středočeské vodní cesty, Statek Svatá Pole.
Jako náhradníci byly vybráni: Hornické Muzeum Příbram, zámek Březnice
Schůze pracovní skupiny byla ukončena ve 11:45 hodin.
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