Svazek obcí Královská věnná města – výroční zpráva za rok 2018
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Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města
v roce 2018
Královská věnná města
jsou dobrovolný svazek obcí (statutární město Hradec Králové, město Dvůr Králové nad Labem, město
Chrudim, město Jaroměř, město Mělník, město Nový Bydžov, město Polička, město Trutnov, město Vysoké
Mýto), založený podle § 46 -55 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na dobu neurčitou.
Svazek obcí zapsaný v registru zájmových sdružení právnických osob vedených Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje dne 9. 6. 2009, čj. 9886/VZ/2009.

Sídlo sdružení:
Hradec Králové, tř. Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové

Orgány sdružení:
valná hromada, výkonný výbor, výkonný ředitel

Výkonný ředitel:
Mgr. Aleš Mokren

Valná hromada:
Dvůr Králové nad Labem - Mgr. Alexandra Jiřičková, Bc. Petra Zivrová
Hradec Králové – MUDr. Zdeněk Fink (do 27. 11. 2018), prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. (od 28.
11. 2018), Mgr. Aleš Mokren
Chrudim - Mgr. Petr Řezníček (do 27. 11. 2018), Ing. František Pilný, MBA (od 28. 11. 2018), Ing. Jana
Stehlíková
Jaroměř - Jiří Kubina, Ing. Bohumila Steklá
Mělník - MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Zuzana Jansová (do 27. 11. 2018), Bc. Monika Nová, DiS. (od 28. 11.
2018)
Nový Bydžov - Mgr. Bohumil Orel, Zuzana Kučerová
Polička - Bc. Antonín Kadlec (do 27. 11. 2018), Pavel Štefka (od 28. 11. 2018), Ing. Naděžda Šauerová
Vysoké Mýto - Ing. František Jiraský, Michaela Kotrbová
Trutnov - Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Michaela Dědková
Valná hromada se sešla během roku na dvou zasedáních:
▪ 10. května 2018 ve Dvoře Králové nad Labem, kdy byl projednán a schválen závěrečný účet
dobrovolného svazku obcí za rok 2017, včetně účetní závěrky, výroční zpráva za rok 2017, úprava rozpočtu
na rok 2018, informace o činnosti svazku mezi valnými hromadami, schváleny roční členské příspěvky,
projednáno a schváleno pověření a vyplacení odměny výkonnému řediteli

▪ 28. listopadu 2018 v Hradci Králové, kdy byla projednána a schválena informace o činnosti v roce 2018
– udržitelnosti projektu ROP „Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“, úprava rozpočtu na rok
2018, koncepce činnosti v roce 2019, návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2019, rozpočtový výhled na rok
2020 a 2021, předsednické město pro rok 2019, personální změny v orgánech svazku, projednáno a
schváleno pověření a vyplacení odměny výkonnému řediteli, projednáno a schváleno vyplacení odměn
členům výkonného výboru

Výkonný výbor:
Za město Dvůr Králové nad Labem: Bc. Petra Zivrová, Jana Mikysková
Za město Hradec Králové: Mgr. Aleš Mokren, Mgr. Iva Simonová
Za město Chrudim: Mgr. Simona Klasová, Mgr. Tomáš Černý
Za město Jaroměř: Ing. Bohumila Steklá, Mgr. Markéta Drahorádová
Za město Mělník: Mgr. Zuzana Jansová, Bc. Monika Nová, DiS.
Za město Nový Bydžov: Mgr. Bohumil Orel, Zuzana Kučerová
Za město Polička: Ing. Naděžda Šauerová
Za město Vysoké Mýto: Michaela Kotrbová, Aleš Felgr
Za město Trutnov: Mgr. Michaela Dědková
Výkonný výbor se sešel během roku 2018 na 7 jednáních:
31. 1. 2018 v Hradci Králové, 28. 3. 2018 v Jaroměři, 25. – 26. 4. 2018 v Ratibořicích, 13. 6. 2018
v Mělníku, 19. 9. 2018 v Trutnově, 1. 11. 2018 v Chrudimi, 12. 12. 2018 v Poličce
- na jednáních byla projednávána tato témata: zajištění společné prezentace na veletrzích a prezentačních
akcích a vyhodnocování účasti, zajištění jarmarků, zajištění inzerce a propagace, tvorba a distribuce
propagačních materiálů, tvorba propagačních předmětů, realizace tradičních společných akcí, provoz a
monitoring webových stránek a facebooku, statistika prodeje turistických vizitek a magnetů, vyhodnocování
předložených nabídek ke spolupráci, atd.
- kromě toho byly úkoly průběžně řešeny elektronickou a telefonickou komunikací

Agendy:
Hradec Králové:
Agenda finanční – hospodaření, rozpočet, účetní výkaznictví, řízení a spolupráce s účetní firmou,
vypracování roční účetní závěrky – Mgr. Aleš Mokren, výkonný ředitel
Provozní záležitosti a marketingové aktivity - Mgr. Iva Simonová
Ekonomické záležitosti - Ing. Blanka Drbalová
Trutnov: Monitoring prodeje turistických vizitek a magnetů, monitoring návštěvnosti atraktivit, apod.,
editace webových stránek a facebooku – Mgr. Michaela Dědková
Jaroměř: Editace webových stránek a facebooku – Mgr. Markéta Drahorádová
Nový Bydžov: Správa stánků - Zuzana Kučerová
Mělník: Veletrhy, koordinace spolupráce s cest. kancelářemi – Bc. Monika Nová, DiS.
Polička: Tiskové zprávy, inzerce - Ing. Naďa Šauerová
Dvůr Králové n/L: Volba královny, propagační předměty - Bc. Petra Zivrová, Jana Mikysková
Vysoké Mýto: Propagační materiály, tvorba kalendáře akcí pro weby a zpravodaje - Michaela Kotrbová
Chrudim: Tvorba kalendária akcí, editace a monitoring analytických údajů webových stránek a facebooku,
koordinace prezentace svazku v rámci Pardubického kraje - Mgr. Simona Klasová, Mgr. Tomáš Černý

Hospodaření:
Hospodaření v roce 2018 bylo vedeno snahou o maximální hospodárnost.
DSO vede jeden účet u ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelny, pobočka Hradec Králové, kontaktní pošta 500 03
Zůstatek ke dni 31. 12. 2018:
Běžný účet: 322 673,27 Kč
Pokladna má povinný zůstatek 0,-Kč
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve dnech 26. 10.
2018 a 23. 4. 2019.
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10,
odst. 3, písm. a) zákona 420/2004 Sb. a neuvádí se žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004
Sb. (viz příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města, IČ 72038691 za
rok 2018).

Informace o činnosti svazku v roce 2018
- udržitelnost projektu ROP „Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“
1) Administrativa svazku
- oběh dokladů, měsíční výkazy, objednávky, fakturace apod.
6. 4. 2018 - přezkoumání hospodaření svazku Královská věnná města za rok 2017
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
8. 10. 2018 – odevzdána 5. tj. závěrečná monitorovací zpráva projektu ROP „Královská věnná města známá,
ale nepoznaná…“
- schválena řídícím orgánem ÚRR NUTS II Severovýchod
- ukončení udržitelnosti projektu – potvrzovací mail ze dne 2. 11. 2018
26. 10. 2018 – dílčí přezkoumání hospodaření svazku Královská věnná města za rok 2018
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
2) Prezentační akce - veletrhy, jarmarky, aj.
23. – 25. 2. 2018
Veletrh cestovního ruchu Wroclaw
- v rámci expozice CzechTourism
- vysoká návštěvnost, pozitivní ohlasy na nabídku pro
rodiny s dětmi, cykloturistiku
- prezentační workshop pro polské novináře a touroperátory

9. – 10. 3. 2018

Infotour a cykloturistika Hradec Králové

- samostatná expozice 9 stánků umístěná v jednotném prostoru, obohacení doprovodného programu veletrhu
kostýmovanými postavami, interaktivními ukázkami, ochutnávkou apod.
- v rámci doprovodného programu veletrhu proběhla fotoakce „Volba královny věnných měst“, „královská
dílnička“ (vybarvování drahokamů na královské korunce)
- pozitivní ohlasy na nabídku jednotlivých měst
- téměř 130 vystavovatelů českých a zahraničních
12. – 15. 4. 2018
Regiony ČR 2018 Lysá nad Labem
- zaměření na cyklistiku a vodáctví
- velký ohlas na blízkost regionu KVM, nabídku pro cyklisty, pěší turistiku, rodiny s dětmi, seniory a ženy
- proměnlivá návštěvnost v jednotlivých dnech

22. – 23. 11. 2018
Czech Travel Market Praha Letňany
- mezinárodní odborný kontraktační veletrh cestovního ruchu

Jarmarky a prezentační akce
7. 4. 2018
19. 4. 2018
1. 9. 2018
8. 9. 2018
8. 9. 2018
11. 11. 2018
17. 11. 2018
1. 12. 2018
2. 12. 2018

Otvíraní pevnosti Jaroměř
Brány památek dokořán Chrudim
Slavnosti královny Elišky Hradec Králové
Chrudimské obžínky
Městské slavnosti Vysoké Mýto
Martin na bílém koni pod Bílou věží Hradec Králové
Martinský jarmark + Slavnosti dřeva Nový Bydžov
Vítání adventu Mělník
Rozsvěcení vánočního stromu Dvůr Králové nad Labem

3) Inzerce a propagace
Radniční zpravodaje, weby a turistické noviny jednotlivých měst
- Např. Královédvorské KDECO?, Chrudimský zpravodaj, Radniční listy Trutnov, Vysokomýtský
zpravodaj, Mělnická radnice, Novobydžovský turistický zpravodaj, Jaroměřský a josefovský zpravodaj
- v některých zpravodajích limitovaný prostor pro zveřejňování kalendária akcí, aktualit z královských
věnných měst
Webové stránky - www.vennamesta.cz , www.dowrytowns.cz

- probíhala aktualizace obsahu webových stránek
- byly průběžně doplňovány a aktualizovány
informace v sekci zprávy a kalendárium
- zvýšení četnosti aktualit – tipy na výlety
- návštěvnost webu zvyšována soutěžemi

Soutěž na webu – téma: osobnosti královských věnných měst
- motivační odměny k návštěvě (vstupenky, vouchery, věcné ceny, apod.)
- soutěž probíhala ve 3 kolech, v každém byly nasazovány 3 soutěžní otázky – 3 osobnosti
- trvání soutěže 6. 4. – 16. 9. 2018
- upoutávky v časopise Moje země
- účast celkem 580 soutěžících

Monitoring Google Analytics
- návštěvnost za období 1. leden – 31. prosinec 2018: 12 336 návštěv
- porovnání se stejným obdobím loňského roku období 1. leden – 31. prosinec 2017:19 429 návštěv
(pokles o téměř 37 %) - z důvodu silně nadprůměrné návštěvnosti během volby královny KVM v roce
2017, kdy bylo zaznamenáno velké množství podvodných hlasů (v jeden den např. i přes 2 000 návštěv!)
- z tohoto důvodu uvádíme i porovnání s rokem 2016 - oproti roku 2016 se jedná jen o necelých 6 % pokles,
tzn. z 12 336 na 13 057 návštěv)
- návštěvnost webu byla podpořena soutěžním hlasováním – internetová Volba královny věnných měst (12.3
- 31.3. 2018) a soutěží s osobnostmi královských věnných měst (6.4. - 16.9.2018), zdaleka ne však tak
výrazně jako internetová volba královny v minulém roce
- pokles počtu stránek na jednu návštěvu o 16 % (z 2,77 stránky na 2,31 stránky) oproti roku 2017, avšak
navýšení oproti roku 2016 o 15 % (z 2,01 stránky na 2,31 stránky)
- snížení průměrné doby návštěvy o 22 % (z 2 min. 37 s. na 2 min. 03 s.) oproti roku 2017, avšak výrazné
zvýšení oproti roku 2016 o 44 % (z 1 min. 25 s. na 2 min. 03 s.)
- návštěvnosti podle měst - podobná jako minulý rok (evidujeme mírný nárůst Prahy a Brna oproti městům
KVM, zajímavostí je i 258 návštěv z Paříže): 2018 - Praha 23 %, HK 8 %, Brno 4%, města KVM, Paříž 3
%, Pardubice 3 %
- návštěvnost podle zemí - podobná jako minulý rok: 2018 ČR 85 %, Francie 3 %, USA 3 %, ostatní 1 % a
méně (Peru, Slovensko, Německo, Jižní Korea, Spojené království)

Návštěvnost webu v období hlavní turistické sezóny (červen-září):
- výrazné zvýšení návštěvnosti o 65,85 % (z 1968 v roce 2017 na 3 264 v roce 2018)
- nárůst počtu stránek na jednu návštěvu o 26,41 % (z 1,96 stránky na 2,48 stránky)
- výrazné zvýšení průměrné doby návštěvy o 90,16 % (z 1 min. 13 s. na 2 min. 18 s.)
Facebook
- přes 200 fanoušků, převažuje Praha, jednotlivá královská
věnná města
- návštěvnost zvyšována soutěžemi
- nutná podpora všech měst – udržování aktivního obsahu,
sdílení jednotlivými městy
- návštěvnost podpořena kampaní Impression Media
(duben – červen 2018)

Prezentace v časopise Moje země
- články věnované osobnostem královských věnných měst
- vydání 2/2018, 3/2018, 4/2018, 4 strany
- 1 str. na každé město, 1 str. akce/pozvánky do všech měst
- paralelně probíhala soutěž na webu k osobnostem – každé 2 měsíce byly nasazovány 3 soutěžní otázky
Vydání 2/2018 vyšlo 5. 4. 2018 – Trutnov - polní podmaršálek Ludvík Gablenz, Vysoké Mýto - Josef
Sodomka, Polička - Bohuslav Martinů
Vydání 3/2018 vyšlo 7. 6. 2018 – Jaroměř - Michal Silorad Patrčka, Hradec Králové - Josef Gočár, Chrudim
- Josef Ressel
Vydání 4/2018 vyšlo 3. 8. 2018 – Mělník - Svatá Ludmila, Nový Bydžov - Božena Němcová, Dvůr Králové
nad Labem - Václav Hanka

Český rozhlas Hradec Králové
- prázdninový cyklus reportáží Za poklady královských věnných měst
https://hradec.rozhlas.cz/za-poklady-kralovskych-vennych-mest-putoval-petr-voldan-7556378
- redakčně zpracoval Petr Voldán, na reportáže navazovala soutěž na webu Českého rozhlasu
- 30 minutová reportáž z každého města v podvečer každé prázdninové neděle
- pro svazek byla prezentace zcela zdarma na základě prázdninové spolupráce v roce 2017 – pořad Vaříme
s Habadějem – S vařečkou na cestách - Po stopách českých královen

Bannerová reklama Impression Media
- bannery vedly na konkrétní webovou stránku na vennamesta.cz, před soutěží proběhla aktualizace obsahu
- období duben – červen 2018, 250.000 zobrazení (polovina na fb, polovina na internetu)
- kvalitní a navštěvované servery – např. iDNES.cz, Seznam.cz, Google.cz, CSFD.cz, Deník.cz,
Blesk.cz, Facebook a stovky dalších
- cílení na regiony: kraje Královéhradecký, Pardubický, Středočeský a Praha
- po kampani byl dodán monitoring

4) Propagační materiály
Kalendář akcí v roce 2018
- náklad 20.000 ks
- distribuce v informačních centrech královských
věnných měst, na prezentačních akcích
- distribuce 13.600ks v síti Adjust Art v období 13/2018
(v pražském metru na 9 místech, na povrchu v 36
místech v atraktivitách v Praze, ve Středočeském a
Libereckém kraji)
Kalendář akcí v roce 2019
- náklad 20.000 ks
- distribuce v informačních centrech a atraktivitách
královských věnných měst, na prezentačních
akcích a v okolních atraktivitách (muzea, hotely,
penziony, rekreační areály, lázně, kempy, nádraží,
apod.)

5) Propagační předměty
Turistické vizitky a turistická razítka
- prostřednictvím informačních center v královských věnných městech pokračuje prodej
turistických vizitek královských věnných měst i motivační program bonusových samolepek
(bronzová korunka za návštěvu 3 měst, stříbrná korunka za návštěvu 6 měst, zlatá korunka za
návštěvu všech 9 měst)

- v období leden – prosinec 2018 bylo prodáno celkem 5222
turistických vizitek, vydáno 77 bronzových, 38 stříbrných a 17 zlatých bonusových samolepek
Porovnání za stejné období předchozího roku:
- v období leden – prosinec 2017 bylo prodáno celkem 5373 turistických vizitek, vydáno 63
bronzových, 6 stříbrných a 4 zlaté bonusové samolepky
- v informačních centrech královských věnných měst lze i nadále
využít turistická razítka královských věnných měst

Série magnetů

- jednotlivé magnety jsou k zakoupení v informačních centrech
královských věnných měst
- provize z prodeje pro svazek i pro informační centra
- v období leden – prosinec 2018 prodáno celkem 281 ks
- porovnání duben (spuštění prodeje) – prosinec 2017 celkem
204 ks

Propagace turistických vizitek a magnetů
v časopise TIM
- vydání červenec/srpen 2018

Papírové královské korunky – omalovánky využívány při prezentačních akcích svazku

Kapesní kalendáříky 2019 - distribuce v informačních centrech a na prezentačních akcích

6) Společné akce
Volba královny věnných měst
- proběhla formou internetového hlasování v návaznosti na fotoakci „Volba královny věnných
měst“ dne 9. – 10. 3. 2018 na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové
- celkem 28 adeptek se vyfotografovalo v královské korunce, jejich snímky byly prezentovány
na webových stránkách www.vennamesta.cz
- hlasování formou internetové ankety probíhalo do 31. 3. 2018
- celkem hlasovalo 688 návštěvníků webu, fungovala opatření proti podvodným mailům
- vítězka Martina Hešlarová ze Zábědova u Nového Bydžova obdrží poukaz na víkendový pobyt
pro 2 osoby v královském věnném městě dle svého výběru - Trutnově

19. výtvarný salon královských věnných měst
- Vysoké Mýto 7. – 30. 9. 2018
- téma: dary královský věnných měst – využití darů, výtvarné zpracování receptů, výrobků,
produktů

- součást programu Městských slavností
- výstava výtvarných prací žáků deseti ZUŠ královských
věnných měst + katalog prací
- díla hodnotila odborná porota složená ze zástupců Unie
výtvarných umělců a Impuls Hradec Králové
- laureáti oceněni na vernisáži v rekonstruovaných výstavních
prostorách ZUŠ ve Vysokém Mýtě
- soutěž na webu „Hlasujte pro svého favorita“

Jednodenní intenzivní zážitkový kurz
PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ
- vzdělávací akce pro členy výkonného výboru proběhla dne 26. 4. 2018 v Ratibořicích
Lektor a garant kurzu, PhDr. Mirka Chmelíčková,
je řádným členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii s akreditací
Ministerstva zdravotnictví ČR, atestovaným klinickým psychologem a psychoanalytickým
psychoterapeutem v privátní praxi.

-

-

Základní cíle kurzu
Aktuální informace o příčinách a projevech
syndromu vyhoření.
Rychlá a efektivní zpětná vazba o vlastní
odolnosti vůči stresu cestou individuálního
dotazníku Můj stres profil.
Konkrétní návod prevence vyhoření a stresu.
Identifikace společných stresorů a
antistresorů.
Podpora osobnostního a profesního
sebevědomí každého účastníka formou
praktických psychologických cvičení v týmu.

Závěr:
Svazek obcí Královská věnná města v roce 2018 pracoval dle schválených dokumentů Rozpočet
svazku obcí Královská věnná města na rok 2018, Stanovy svazku obcí Královská věnná města a
vedle naplňování dlouhodobých strategických cílů se zaměřil především na udržitelnost projektu
ROP CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města známá, ale nepoznaná“.
Mgr. Aleš Mokren – výkonný ředitel svazku obcí Královská věnná města

