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Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města
v roce 2019
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 - prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., Mgr. Aleš Mokren
Chrudim - Ing. František Pilný, MBA, Ing. Jana Stehlíková
Jaroměř - Jiří Kubina, Ing. Bohumila Steklá
Mělník - MVDr. Ctirad Mikeš, Bc. Monika Nová, DiS. (do 23. 5. 2019), Mgr. Zuzana Syrová
Nový Bydžov - Mgr. Bohumil Orel, Zuzana Kučerová
Polička – Pavel Štefka, Ing. Naděžda Šauerová
Trutnov - Mgr. Tomáš Eichler, Mgr. Michaela Dědková
Vysoké Mýto - Ing. František Jiraský, Michaela Kotrbová

Valná hromada se sešla během roku na dvou zasedáních:
▪ 23. května 2019 v Hradci Králové, kdy byl projednán a schválen závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí za rok 2018, včetně účetní závěrky, výroční zpráva za rok 2018, úprava rozpočtu na rok 2019,
informace o činnosti svazku mezi valnými hromadami, schváleny roční členské příspěvky, projednáno a
schváleno pověření a vyplacení odměny výkonnému řediteli

▪ 4. prosince 2019 v Chrudimi, kdy byla projednána a schválena informace o činnosti v roce 2019, úprava
rozpočtu na rok 2019, koncepce činnosti v roce 2020, návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2020, rozpočtový
výhled na rok 2021 a 2022, schváleno předsednické město pro rok 2020, 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: Bc. Monika Nová, DiS. (do 23. 5. 2019), Ing. Helena Frýdlová, Jarmila Čmejlová
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:
30. 1. 2019 ve Vysokém Mýtě, 27. 3. 2019 ve Dvoře Králové nad Labem, 24. 4. 2019 v Mělníku, 19. 6.
2019 v Novém Bydžově, 11. 9. 2019 v Jaroměři, 6. 11. 2019 v Trutnově, 4. 12. 2019 v Chrudimi
- na jednáních byla projednávána a řešena 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, internetové soutěže, změna vizuálu svazku obcí,
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: 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 2019 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. 2019:
Běžný účet: 333 163,43 Kč
Pokladna má povinný zůstatek 0,-Kč
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve dnech 20. 09.
2019 a 21. 2. 2020.
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 2019).
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Informace o činnosti v roce 2019

Administrativa svazku
- oběh dokladů, měsíční výkazy, objednávky, fakturace apod.
- audit:
23. 4. 2019 - přezkoumání hospodaření svazku Královská věnná města za rok 2018
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky
20. 9. 2019 - dílčí přezkoumání hospodaření svazku Královská věnná města
Prezentační akce - veletrhy, jarmarky, aj.
Slovakiatour Bratislava
24.—27. 1. 2019
- prezentace pultem v expozici CzechTourism
- vysoká návštěvnost, pozitivní ohlasy na nabídku pro rodiny s dětmi, seniory
- v rámci tiskové konference Královéhradeckého kraje prezentace materiálu pro cyklisty
- v příštím roce možnost uspořádat samostatnou tiskovou konferenci ve spolupráci se slovenským zastoupením CzechTourism
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9. – 10. 3. 2019
Infotour a cykloturistika Hradec Králové
- samostatná expozice 9 stánků umístěná v jednotném prostoru, obohacení doprovodného programu
veletrhu kostýmovanými postavami, interaktivními ukázkami, ochutnávkou apod.
- pozitivní ohlasy na nabídku jednotlivých měst

- téměř 130 vystavovatelů českých a zahraničních (Slovensko, Polsko, Ukrajina, Arménie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, nově zástupci Švýcarska)
- novinkou v expozici byla fotostěna s postavou královny a pážete zhotovená podle návrhu výtvarnice V.
Balcarové, která nahradila tradiční fotoakci „volba královny věnných měst“ a královskou dílničku
- v rámci veletrhu probíhala znalostní soutěž—otázka z každého věnného města, za správné vyplnění
drobná odměna
- spolupráce s Univerzitou Hradec Králové—na veletrhu probíhal průzkum studenta k diplomové práci s
tématem Královská věnná města

29.—31. 1. For Bikes
- prezentace materiálu pro cyklisty
Prezentační akce v královských věnných městech

30. 4.—1. 5. 2019
Královédvorský Majáles

25. 5. 2019
Sraz historických škodovek
Hradec Králové
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13. 7. 2019

1. 9. 2019 Trutnovský jarmark

Oživlý Josefov

30. 11. 2019 Vítání adventu Mělník

11. 11. 2019
Martin na bílém koni pod Bílou věží
Hradec Králové

16. 11. 2019
Martinský jarmark + Slavnosti dřeva Nový Bydžov
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10. 5. 2019
Nota Bene Nový Bydžov
- přehlídka pěveckých sborů
- letošní ročník přehlídky byl věnován 20. výročí
vzniku svazku Královská věnná města

- vystoupil zde Vysokomýtský sbor Otakar, Novobydžovský chrámový sbor a Radostný Plecháček
z Nového Bydžova, dívčí pěvecký sbor Juliettes z
Gymnázia Polička, Záboj ze Dvora Králové nad Labem, Cantus z Jaroměře, Salvátor z Chrudimi, Smetana z Hradce Králové, Chrapot z Mělníka a Chorea
Corcontica z Trutnova.
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20. výtvarný salon královských věnných měst
Mělník 4.—30. 6. 2019, vernisáž 4. 6. 2019
- téma: věže a věžičky královských věnných měst
- výstava výtvarných prací žáků deseti ZUŠ královských věnných měst, katalog prací, ocenění umělců

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
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Webové stránky, facebook - www.vennamesta.cz , www.dowrytowns.cz
Soutěže na webu:

Královská věnná NEJ

Soutěžte s královskými věnnými městy o atraktivní ceny

- soutěž probíhala od 24. 6. do 30. 9. 2019

- soutěž probíhala od 15. 2. do 31. 3. 2019
- návaznost na reportáže Petra Voldána odvysílaných Českým rozhlasem Hradec Králové
- správným zodpovězením všech devět otázek
byl soutěžící zařazen do slosování o věcné ceny
z jednotlivých měst

- návaznost na články v magazínu Léto s věnnými městy
- správným zodpovězením všech devíti otázek
byl soutěžící zařazen do slosování o věcné ceny z jednotlivých měst
- zúčastnilo se celkem 264 soutěžících

- zúčastnilo se celkem 150 soutěžících

- propagace podpořena reklamními spoty v
Českém rozhlase Hradec Králové

http://www.vennamesta.cz/soutez-2019

http://www.vennamesta.cz/soutez-2019-NEJ

Monitoring Google Analytics
- návštěvnost za období 1. leden – 31. prosinec 2019: 6 313 návštěv
- porovnání se stejným obdobím v loňského roku 1. leden – 31. prosinec 2018: 12 336 návštěv
- trend návštěvnosti v době soutěží: od 15. 2. do 31. 3. 2019 - 1 521 návštěv (stejné období roku
2018: 3 473 návštěv — internetová volba královny věnných měst), od 24. 6. o 30. 9. 2019 - 2 528
(stejné období roku 2018: 2 487 návštěv, mírný nárůst)
(pokles o cca 50%) - z důvodu zrušení internetové Volby královny věnných měst
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Sociální sítě
Facebook
Počet fanoušků a sledovatelů se oproti loňskému roku téměř zdvojnásobil. Uživatelé preferují především
příspěvky poukazující na novou soutěž svazku či interaktivní příspěvky, jakou jsou kvízy či hádanky.
- počet fanoušků: cca 357 (převažuje Praha a jednotlivá královská věnná města)
- počet sledujících: cca 375
- dosah příspěvků: obvykle do 1 000 uživatelů, u soutěží je dosah až 2 500 uživatelů
Instagram:
Přestože svazek KVM nemá doposud na Instagramu svůj oficiální profil, i zde je svazek propagován prostřednictvím takzvaných hashtagů (#). Ty nejčastěji používají jednotlivá věnná města na svých oficiálních
profilech, ale taktéž samotní uživatelé Instagramu.
Hashtagů, poukazující na královská věnná města, je na Instagramu v různých proměnách cca 150, nejoblíbenější je pak hashtag #vennamesta, který je v současnosti na Instagramu celkem 106 x.
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Prezentace v lifestylových časopisech a médiích
- v roce 2019 navázáno na úspěšnou spolupráci s PR redaktorkou Lindou Vojancovou, která probíhala v
roce 2017 na doporučení města Chrudim
- nasmlouváno zpracování 5 mediálních výstupů v lifestylových vysokonákladových tištěných a internetových médiích v dohodnuté ceně 20.000 Kč

Médium

Název

Náklad

Inzertní cena

Chvilka pro Tebe Salonem republiky

86 156

250 000 Kč

Rodina Dnes

9 měst českých královen

423 000

530 000 Kč

Rytmus života

Města českých královen

129 000

520 000 Kč

Rytmus života

Města královským věnem

129 000

520 000 Kč

lifestylenews.cz

VĚNNÁ MĚSTA ČESKÝCH KRÁLOVEN,

300 000/ 15 000 Kč
měsíc

http://lifestylenews.cz/venna-mesta-ceskych-kraloven/
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Propagační materiály
- volnočasový magazín Léto s věnnými městy
- redakční práce L. Vojancová ve spolupráci s jednotlivými
městy
- náklad 10.000 ks
- distribuce: informační centra, atraktivity, ubytovací zařízení,
muzea, kempy, lázně, v královských věnných městech a okolí,
spolupracující subjekty (TIC Praha, TIC Pardubice, ČD apod.)

Propagační předměty
Turistické vizitky a turistická razítka, magnety, papírové královské korunky
- 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 2019 bylo prodáno celkem 4211 turistických vizitek, vydáno 57 bronzových,
20 stříbrných a 18 zlatých bonusových samolepek
Porovnání za stejné období předchozího roku:
- v období leden – prosinec 2018 bylo prodáno celkem 5222 turistických vizitek, vydáno 77 bronzových,
38 stříbrných a 17 zlatých bonusových samolepek
- v následujících letech budou vytvořeny nové vizitky a bonusové samolepky s novou grafikou
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Veřejná zakázka
Zpracování grafické úpravy webových stránek a grafiky tištěných materiálů a elektronických výstupů
dobrovolného svazku obcí Královská věnná města
- osloveno 12 subjektů

- 2 subjekty předložily nabídku - Maybee agency s.r.o., Hradec Králové , Pavlína Teichmanová,
Mladé Buky
- hodnocení nabídek proběhlo dne 11. 9. 2019 v Jaroměři
- složení hodnotící komise: za každé město 1 člen výkonného výboru + 2 externí odborníci (Střední škola
průmyslová, textilní a polygrafická a Univerzita Hradec Králové)
- Hodnotící kritéria:
1. Nabídková cena včetně DPH

váha 40 % (koeficient 0,4)

2. Úroveň a provedení předložených grafických návrhů

váha 60 % (koeficient 0,6)

- na základě provedeného hodnocení nabídek a po provedeném posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů v zadávacím řízení navrhla hodnotící komise zadavateli zadat veřejnou zakázku dodavateli
Pavlína Teichmanová
- smlouva o dílo podepsána s dodavatelem Pavlína Teichmanová

Královská věnná města 2020
- propagační materiál v nové grafice
- 1. strana kalendář akcí

- 2. strana atraktivity královských věnných měst + mapa
- náklad 20.000 ks
- distribuce v roce 2020 proběhne v královských věnných městech + na distribučních místech Adjust Art v Praze a Středočeském kraji
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Kapesní kalendáříky 2020
- téma cykloturistika
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Vzdělávací seminář
26.—27. 9. 2019 Hotel od Zvičinou
Lektor a garant kurzu: Ing. Veronika Hilská
Základní cíle vzdělávacího semináře
Ověření a rozvinutí schopnosti vést lidi, řešit složité úkoly, pracovat pod stresem.
Metody zlepšení vztahů a komunikaci na pracovišti, podpoření motivace zaměstnanců do další práce.
Prokázání důležitosti zpětné vazby pro týmovou spolupráci a komunikaci ve skupinách.
Definování silných stránek a potenciálu rozvoje z pohledu efektivního fungování týmů a komunikace.
Doporučení pro další možný rozvoj v oblasti dlouhodobé rovnováhy fungování managementu a efektivity.

Závěr:
Svazek obcí Královská věnná města v roce 2019 pracoval dle schválených dokumentů Rozpočet svazku obcí Královská věnná města na rok 2019, Stanovy svazku obcí Královská věnná města, naplňoval dlouhodobé
strategické cíle a koncepci činnosti pro rok 2019.

