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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

-

Datum projednání v RM 14.06.2021
Datum projednání v ZM 22.06.2021
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Zpracoval

Ing. Jan Seidel

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Tajemník MěÚ

Založení destinační společnosti Krajina pod Sněžkou, z. s.

Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
Zastupitelstvu města Trutnova přijmout níže navržené usnesení.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
členství města Trutnova coby zakládajícího člena spolku Krajina pod
Sněžkou, z. s., společně s dalšími obcemi a městy Svazku obcí
východní Krkonoše,
01.02
stanovy spolku Krajina pod Sněžkou, z. s., v předloženém znění,
01.03
úhradu jednorázového vstupního příspěvku do spolku Krajina pod
Sněžkou, z. s., ve výši 150.000 Kč; podmínkou pro úhradu
jednorázového vstupního příspěvku je provedení rozpočtové změny
č. 4 rozpočtu města Trutnova na rok 2021,
01.04
každoroční odvod z vybraného poplatku za ubytování dle čl. XI stanov
pro členské obce ve výši 10 % ze zákonné maximální hodnoty.
pověřuje
02.01
Mgr. Tomáše Eichlera, místostarostu města Trutnova, zastupováním
města Trutnova na ustavující schůzi spolku Krajina pod Sněžkou, z. s.,
vč. volby orgánů spolku.

Důvodová zpráva:
Obce zastřešené Svazkem obcí východní Krkonoše společně připravují založení destinační
společnosti Krajina pod Sněžkou. Právní forma založené destinační společnosti je zapsaný spolek.
Stanovy spolku jsou přílohou tohoto dokumentu, jakož i finanční plán.
V prvotní fázi je projekt zaměřen právě na založení lokální organizace destinačního managementu.
Jejím cílem bude rozvoj cestovního ruchu v regionu východních Krkonoš, v souladu se zájmy jak
soukromého, tak veřejného sektoru.
Pod vedením DMO (organizace destinačního managementu) dojde k vytvoření 3 hlavních
marketingových produktů – webový portál, webshop, karta hosta/občana. Kromě komplexního rozvoje
regionu se bude činnost DMO zaměřovat také na tyto tři problémové oblasti – výběr poplatku z pobytu
(vytvoření nástroje pro zjednodušení nástroje administrace místního poplatku z pobytu), overturismus
a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem.

Blíže k jednotlivým oblastem:
Současný stav v regionu v oblasti výběru poplatků z pobytu
V současné době neexistuje systém či nástroj k zefektivnění výběru poplatků a k motivaci ubytovatelů
poplatek odvádět v plné výši. Na této problematice nyní částečně pracuje Czechtourism, v rámci svého
plánovaného projektu eTurista, díky kterému vznikne software pro elektronickou evidenci poplatku
z pobytu. Implementace tohoto softwaru je však odhadována v horizontu 5 let a je závislá na schválení
nové legislativy.
V případě, kdy by se část projektu zabývající se výběrem poplatku z pobytu nerealizovala, výběr
poplatků zůstane na podobné úrovni jako doposud, a především horské obce budou přicházet
o výrazný zdroj příjmů. V případě realizace projektu v navrhovaném rozsahu, očekáváme nárůst
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výběru poplatku až na 50 % do 5 let (v roce 2020 bylo vybráno v průměru 35% poplatku v úhrnné výši
13,5 milionu korun. Výběr byl ovšem výrazně ovlivněn uzavřením ubytovacích zařízení během
nouzového stavu).
Současný stav v regionu v oblasti destinačního managementu
Aktuálně v regionu neexistuje souhrnný destinační web s komplexními informacemi o nabídce oblasti,
webshop, kde by bylo možné zakoupit vstupy na různé atraktivity, či karta hosta, která by
nabízela širokou škálu služeb i za hranicemi regionu. Spuštěním projektu dojde k výraznému zvýšení
kvality poskytovaných informací turistům přijíždějícím do regionu, zároveň bude predikováno jejich
chování, což bude využito k cílenému marketingu. Vznikne tak nástroj, díky kterému DMO sníží vliv
over turismu, a díky kterému dojde k lepší distribuci turistů v místě a čase. Momentálně v regionu
existují dva produkty, které v omezené míře řeší tuto problematiku – Karta hosta v Peci pod Sněžkou
a Skiresortcard od společnosti Mega plus s. r. o. Pokud bude pokračovat současný trend ve zkracování
pobytu v regionu a zahlcování nejnavštěvovanějších turistických cílů dalšími návštěvníky, tak se bez
proaktivního přístupu místní samosprávy a dalších stakeholderů k řešení těchto problémů, významně
zvyšuje riziko opakovaných dopravních kolapsů a ničení přírodně, kulturně a historicky cenných lokalit
návaly nadměrného počtu návštěvníků.
Současný stav v regionu v oblasti společné diskuze mezi soukromým sektorem a veřejnou
správou
V regionu není společná platforma, která by umožňovala se zástupci jednotlivých zájmových
skupin probírat témata nejen v oblasti cestovního ruchu. Komise či pracovní skupiny se scházejí
v jednotlivých obcích, regionálně se nic takového ovšem neděje. Platforma Svazku obcí východní
Krkonoše se ukázala jako dobrý nástroj pro dialog a spolupráci nejen mezi zapojenými obcemi, ale jak
ukazují zkušenosti z pracovních skupin k tvorbě strategických dokumentů, také ochota soukromých
subjektů ke spolupráci je vysoká. Zároveň se zdá, že ji současné situace kolem epidemie Covid-19
ještě zvyšuje.
Na základě těchto zkušeností DMO rozvine možnost spolupráce a společného dialogu do
stabilní podoby se zapojením široké skupiny zástupců veřejného i soukromého sektoru, ochrany
přírody i místních obyvatel.
Předpoklad dopadu do rozpočtu města Trutnova:
- vstupní poplatek 150.000 Kč – doposud není kryto rozpočtovou změnou – podmínkou schválení
rozpočtové změny č. 4 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Trutnova v září 2021
- každoroční odvod z vybraného poplatku za ubytování dle čl. XI stanov pro členské ve výši 10 %
ze zákonné maximální hodnoty (pro názornost – v roce 2021 rozpočtovaný příjem tohoto místního
poplatku činí 700 tis. Kč)
Přílohy
Studie proveditelnosti lokální DMO východní Krkonoše
Stanovy Krajina pod Sněžkou, z. s.
Nabídka Feratel
Nabídka Cardberg
Projektová žádost web DMO – doplnění
Logický rámec projektu DMO
Finanční plán DMO
(veškeré
přílohy
jsou
dostupné
na
tomto
odkazu: https://drive.google.com/drive/folders/1ifgsbI8Cf9s0vFvIQCUaY2g-Y4v-kJBQ?usp=sharing)
Seznam partnerů je uveden na níže uvedeném odkazu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJjkLfJukh1JeyMUyGPLuuOqZ1vepwFbYJT597zXsbw/edi
t?usp=sharing

Datum: 15.06.2021

Podpis tajemníka MěÚ: Ing. Jan Seidel v. r.

