Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města
v roce 2015
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, Mgr. Aleš Mokren
Chrudim - Mgr. Petr Řezníček, Ing. Jana Stehlíková
Jaroměř - Jiří Kubina, Ing. Bohumila Steklá
Mělník - MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Zuzana Jansová
Nový Bydžov - Mgr. Bohumil Orel, Zuzana Kučerová
Polička - Marie Kučerová, Ing. Naděžda Šauerová
Vysoké Mýto - Ing. František Jiraský, Michaela Kotrbová
Trutnov - Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Veronika Svobodová

Valná hromada se sešla během roku na dvou zasedáních:
▪ 13. května 2015 ve Svojanově u Poličky, kdy byly projednány personální změny v orgánech
svazku, projednán a schválen závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2014, včetně
účetní závěrky, výroční zpráva za rok 2014, úprava rozpočtu na rok 2015, informace o činnosti
svazku mezi valnými hromadami, projednána a schválena změna stanov DSO Královská věnná
města, schváleny roční členské příspěvky, projednáno a schváleno pověření a vyplacení odměny
výkonnému řediteli
▪ 26. listopadu 2015 v Trutnově, kdy byla projednána a schválena informace o činnosti v roce
2015 – udržitelnosti projektu ROP „Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“, úprava
rozpočtu na rok 2015 – potvrzení rozpočtové změny, roční členské příspěvky, návrh rozpočtu
svazku obcí na rok 2016, rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018, koncepce činnosti v roce 2016,
předsednické město pro rok 2016, 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. Stanislav Novotný (do 26. 11. 2015),
Mgr. Tomáš Černý (od 26. 11. 2015)
Za město Jaroměř: Ing. Svatava Nováková (do 13. 5. 2015), Ing. Bohumila Steklá,
Bc. Zuzana Kubátová (od 13. 5. 2015)
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: Ing. Veronika Svobodová (do 26. 11. 2015), Michaela Dědková
(od 26. 11. 2015)

Výkonný výbor se sešel během roku 2014 na 9 jednáních:
21. 1. 2015 v Chrudimi, 4. 3. 2015 v Novém Bydžově, 8. 4. 2015 v Trutnově, 13. 5. 2015 ve
Svojaně u Poličky, 2. 9. 2015 ve Dvoře Králové, 20. 10. 2015 ve Vysokém Mýtě, 26. 11. 2015 v
Trutnově
- 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, 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: Internet, webové stránky (www.vennamesta.cz) - Ing. Veronika Svobodová
Jaroměř: Monitoring návštěvnosti - Ing. Svatava Nováková (do 13. 5. 2015), Ing. Bohumila
Steklá, Bc. Zuzana Kubátová (od 13. 5. 2015)
Nový Bydžov: Jarmarky - Zuzana Kučerová
Mělník: Veletrhy, koordinace spolupráce s cest. kancelářemi - Monika Nová, DiS.
Polička: Tiskové zprávy, inzerce - Ing. Naďa Šauerová
Dvůr Králové n/L: Volba královny KVM - Bc. Petra Zivrová, Jana Mikysková
Vysoké Mýto: Propagační materiály - Aleš Felgr, Michaela Kotrbová
Chrudim: Koordinace spolupráce s Pardubickým krajem - Mgr. Stanislav Novotný,
Mgr. Simona Klasová

Hospodaření:

Hospodaření v roce 2015 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. 2015:
Běžný účet: 961 720,74 Kč
Pokladna má povinný zůstatek 0,-Kč
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve dnech
6. 11. 2015 a 1. 4. 2016.
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 2015).

Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města
v roce 2015
1) Administrativa svazku
27. 3. 2015 – proběhlo přezkoumání hospodaření svazku Královská věnná města krajským
úřadem – závěrečný audit roku 2014 – bez závad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky
10. 10. 2015 – zpracována a odevzdána monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
ROP „Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“, která byla schválena ÚRR NUTS II
Severovýchod
6. 11. 2015 – proběhlo přezkoumání hospodaření svazku Královská věnná města – průběžný
audit roku 2015 – bez závad, nebyly zjištěny chyby a nedostatky

2) Prezentační akce - veletrhy, jarmarky, aj.
Veletrhy
6. - 8. 3. 2015 Dovolená a region, lázeňství Ostrava
- prostřednictvím měst Dvůr Králové and Labem a Trutnov
13. - 14. 3. 2015 Infotour a cykloturistika

Hradec Králové

- samostatná expozice 9 stánků, obohacení doprovodného programu veletrhu kostýmovanými
postavami, interaktivními ukázkami, ochutnávkou apod. V rámci doprovodného programu
veletrhu proběhla fotoakce „Volba královny věnných měst“

25. – 26. 9. 2015 ITEP Plzeň
- samostatná expozice

18. – 22. 11. 2015 Lipsko (Německo)
- prostřednictvím města Hradec Králové

20. – 22. 11. 2015 Wroclaw (Polsko)
- prostřednictvím města Hradec Králové

Jarmarky a propagační akce
25. 4. 2015 Chrudim – Brány památek dokořán

9. 5. 2015 Trutnov – Městské dračí slavnosti

5. 6. 2015

Vysoké Mýto
22. 8. 2015 Polička – 750. výročí města

4. – 5. 9. 2015 Hradec Králové
– Slavnosti královny Elišky

11. 11. 2015
Hradec Králové – Martin na bílém koni pod Bílou věží

14. 11. 2015
Nový Bydžov – Svatomartinský jarmark

3) Inzerce a propagace
Webové stránky - www.vennamesta.cz,
www.dowrytowns.cz
- probíhala aktualizace obsahu českých
i anglických webových
- byly průběžně doplňovány a aktualizovány informace
v sekci zprávy a kalendárium

- prezentace v ročence Asociace českých cestovních
kanceláří a agentur (AČCKA) 2015

- spolupráce s časopisem Moje země na období červen 2014 – prosinec 2015
- 4 stránky A4 a 2 stránky A4 za každé město jsou financovány z rozpočtu svazku, doplatek za
další 2 strany hrazen každým městem individuálně

2015
Únor – Polička – 4 stránky
Duben – Trutnov – 4 stránky
Červen – Dvůr Králové n. Labem – 4 stránky
Srpen – Chrudim – 4 stránky
Říjen – Jaroměř – 4 stránky
Prosinec – Hradec Králové – 4 stránky
V roce 2014 již proběhlo:
Červen – KVM obecné – 4 stránky
Srpen – Mělník – 4 stránky
Říjen – Vysoké Mýto – 4 stránky
Prosinec – Nový Bydžov – 4 stránky
- kulturní kalendář akcí v roce 2015
- distribuce v informačních centrech královských věnných měst, na veletrzích cestovního ruchu
- distribuce 17.000 ks v síti Adjust Art v období únor - duben 2015, 9 stanic pražského metra,
30 míst na povrchu v Praze

- city light vitríny – propagační kampaň v pražském metru v období březen – duben 2015
(15 ks)

- propagace svazku v období letních měsíců červen – srpen v Turistických novinách
Pardubického kraje, Turistické noviny pro region Východní Čechy, turistické noviny
oblasti Chrudimsko – Hlinecko, turistický speciál Jaro 2015, Léto 2015, Podzim 2015, Zima
2015/2016 v Hradci Králové

- propagace akcí měsíčně ve zpravodajích a na webových stránkách měst

4) Propagační materiály
Brány královských věnných měst otevřené…
… královským chutím
- kuchařka obsahuje 1 recept z každého města,
informace o historii

- aktualizované vydání Image brožury (CZ mutace)

- aktualizované vydání brožury Atraktivity
- nově EN, PL a DE mutace, díky kterým se svazek obcí může zapojit do propagačních aktivit
projektu vzpomínkových akcí ke150. výročí bitvy u Hradce Králové a války 1866

- kalendář akcí v roce 2016

5) Propagační předměty
- v lednu 2015 vydány kapesní kalendáříky 2015 – pozvánky na významné akce v jednotlivých
městech

- v listopadu 2015 vydány kapesní kalendáříky 2016 – s podtitulem „Mosty mezi námi“

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 roce 2015 bylo prodáno celkem 4057 turistických vizitek, vydáno 76 bronzových, 17
stříbrných a 14 zlatých bonusových samolepek

- v informačních centrech královských věnných měst lze i
nadále využít turistická razítka královských věnných měst

- papírové královské korunky jsou využívány při
prezentačních akcích svazku

6) Společné akce
Volba královny věnných měst
- proběhla formou internetového hlasování v návaznosti na fotoakci „Volba královny věnných
měst“ dne 13. – 14. 3. 2015 na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové
- celkem 31 adeptek se vyfotografovalo v královské korunce, jejich snímky byly prezentovány
na webových stránkách www.vennamesta.cz
- hlasování formou internetové ankety probíhalo do 30. 4. 2015
- celkem hlasovalo 638 návštěvníků webu, což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti
loňskému roku

- vítězka Michaela Chotovinská z Prahy získala 97 hlasů

- královna obdržela poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby
v královském věnném městě dle svého výběru – na hradě
Svojanov u Poličky

Výtvarný salon královských věnných měst a salon ZUŠ
- 16. výtvarný salón královských věnných měst proběhl 18. 6. - 29. 8. 2015 v Novém Bydžově
v rámci oslav 710. výročí založení města, pořadatel Městské muzeum Nový Bydžov
- současně proběhla soutěž ZUŠ
- bylo věnováno více prostoru pro propagaci ZUŠ (katalog, plakáty, pamětní listy pro žáky)
- poslední salon s účastí dospělých umělců, od roku 2016 bude výhradně s účastí ZUŠ

Sportovní hry
- Sportovní hry královských věnných měst proběhly 18. 6. 2015 v Novém Bydžově v rámci oslav
710. výročí založení města
- sportovní disciplíny - beach volejbal, běžecká štafeta po koupališti, plavání, minigolf (5 jamek),
soutěž v páce (armwrestling), přetahování na laně

Výlety pro seniory do královských věnných měst
- pokračuje spolupráce s Chrudimskou besedou - komentovaná procházka historickým jádrem
měst a návštěva muzeí
- města poskytují průvodce, náklady spojené s výlety financuje Chrudimská beseda + účastnické
poplatky
17. 4. 2015

Nový Bydžov

15. 5. 2015

5. 6. 2015

Jaroměř

Dvůr Králové nad Labem

Závěr:
Svazek obcí Královská věnná města v roce 2015 pracoval dle schválených dokumentů Rozpočet
svazku obcí Královská věnná města na rok 2015, 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

