VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA


název spolku:

PRO Šumavsko, z.s.



datum zápisu:

24. ledna 2015



spisová značka:

L 6592 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích



sídlo organizace:

Archiváře Teplého 1, 387 06 Malenice



statutární zástupce:

Ivana Vlková



telefon:

+420 380 831 059



e-mail:

info@prosumavsko.cz



IČO:

03686612



bankovní spojení:

Česká spořitelna Prachatice



číslo účtu:

000000-3739638399/0800



webové stránky:

www.sumavsko.cz, www.prosumavsko.cz

ČLENOVÉ SPOLKU K 31. 12. 2015
KLM ŠUMAVA, s.r.o.
MĚSTSKÝ HOTEL BOBÍK, s.r.o.
PAVEL FRNOCH
PETRA FRNOCHOVÁ
KLÁRA SOCHOROVÁ
JOSEF BLÁHOVEC
ZA MUZEUM VENKOVSKÉHO ŽIVOTA
MAS ŠUMAVSKO, z.s.
OBEC CHLUMANY
OBEC MALENICE
ČESKÁ UNIE SPORTU
CHANA - DW, s.r.o.
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RANČ HOSLOVICE
HOTEL ALBARTOS s.r.o. – vyloučen členskou schůzí 12. 11. 2015
Ing. PETR JABŮREK - vyloučen členskou schůzi 12. 11. 2015

IDEA, POSLÁNÍ, DŮVOD EXISTENCE A CÍLE SPOLKU PRO ŠUMAVSKO
PRO Šumavsko, z.s. jako spolek destinačního managementu vznikl na ustavující schůzi
11. 11. 2015. Zapsán v obchodním rejstříku je od 24. 1. 2015.
Hlavním cílem vzniku spolku byla a je snaha o aktivaci cestovního ruchu v jihočeské části
Šumavy a Pošumaví a vzájemné propojení těchto dvou oblastí.
Spolek usiluje o dobré jméno a kvalitní rozvoj služeb cestovního ruchu na území Šumavska,
které je vymezeno místní působností místní akční skupiny MAS Šumavsko, z.s. a širšího
okolí, tzn. zejména oblastí Prachaticka, Vimperska, Volarska a Strakonicka (dále jen
Šumavska) a o připravenost území přijímat domácí a zahraniční turisty.
Účelem spolku je řízení destinace Šumavska jako kancelář destinačního managementu této
oblasti.
Úkolem spolku je hájit, prosazovat a zastupovat společné zájmy svých členů souvisejících
s rozvojovými aktivitami regionu, marketingem, tvorbou produktů cestovního ruchu,
investicemi cestovního ruchu, dopravou, rozvojem služeb a vzdělávání lidských zdrojů
ve spolupráci podnikatelského a veřejného sektoru.
Posláním a cílem činnosti je vytvořit silnou, společensky i odborně doceněnou
a respektovanou organizaci.

ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI
Ivana Vlková – předsedkyně spolku
Lucie Pechoušková – administrátorka, pracovnice TIC, kontaktní osoba, od 1. 6. 2016
zaměstnankyně
Iveta Frková – za MAS Šumavsko, příprava a administrace projektů, příprava strategie
Ing. Andrea Hanzalová – produktová manažerka spolku (od 9. 6. 2016 – dříve Eva
Dlauhoweská), zaměstnankyně KÚ JK koordinuje veškeré činnosti s činností JCCR
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Ing. Andrea Rolníková – příležitostná spolupracovnice, administrátorka, autorka návrhu
konceptu strategie CR v TO Šumavsko
Josef Pecka – příležitostný spolupracovník, spoluautor odborných textů na propagačních
materiálech.

ČINNOST V ROCE 2015
Náplň roku 2015 lze rozdělit do několika oblastí:
- propagace spolku a vzniklé turistické oblasti Šumavsko v území samotném i mimo toto
území


akce turistického ruchu (Chlumanský trh, Slavnosti Zlaté stezky v Prachaticích,
Husovi slavnosti v Husinci, Zámecká slavnost ve Vimperku),



veletrhy cestovního ruchu (Kolín nad Rýnem, Praha, Brno – vše prostřednictvím
našich členů nebo JCCR)



účast na ostatních akcích včetně jejich propagace (otevření Knížecího pivovaru
ve Vlachově Březí a Kavárny Ve Skále ve Vimperku



prezentace DM v rámci stáže vysokoškoláků na Farmě Hoslovice)

- první marketing oblasti


vznik propagačních materiálů v ČJ a NJ – brožury



tipy na výlet (Dark tourism, Mistr Jan Hus)



inzerce na vyletnik.cz



vznik internetových stránek a facebookového profilu

- spolupráce s obcemi a podnikateli nejen v cestovním ruchu


15 členů spolku



TIC Prachatice



TIC Vimperk



jednání o připojení „Boleticka“

- pořádání semináře pro podnikatele v cestovním ruchu – Český systém kvality služeb
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- získání certifikátu 1. stupně Českého systému kvality služeb
- účast na vzniku koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje


příprava a podklady k certifikaci turistické oblasti (vč. exkurze do TO Toulava)



uzavírání smluv o partnerství a spolupráci s jednotlivými mikroregiony a obcemi v TO

- zřízení a certifikace TIC v sídle spolku v Malenicích


certifikace ATIS



mystery shopping

- získání grantu z dotačního programu pro cestovní ruch JK KÚ

FINANČNÍ ZPRÁVA, ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Jedna z nejdůležitějších pasáží výroční zprávy. Závazným prvkem by měl být výkaz zisků
a ztrát.
Je vhodné některé položky konkrétně vyčíslit a rozepsat, aby bylo každému čtenáři
(i neekonomovi) jasno. Také je dobré vyjádřit konkrétní částky v procentech, lze zpracovat
i jejich grafické vyjádření.
Příjmy mohou být členěny například takto:


státní dotace a granty



obecní dotace a granty



zahraniční dotace a granty



sponzorské dary



příjmy z vlastní činnosti (možno dále strukturovat např. tržby za prodej služeb, zboží,
výrobků apod.)



ostatní příjmy

Výdaje mohou být členěny např. takto:


mzdy



ostatní osobní náklady



odvody



cestovné



materiál a DHM
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nájemné



energie, vodné, stočné



provozní režie (telefonní poplatky, poštovné, pohonné hmoty apod.)



opravy



služby



odpisy majetku



ostatní náklady

Povinné členění není možné předepsat. Každá organizace si je volí dle své potřeby.
Dalším závazným prvkem by měla být rozvaha, která hovoří o stavu hospodaření k 31. 12.
roku výroční zprávy. Pro přehlednost je vhodné připojit náklady na jednotlivé projekty.

ORGÁNY ORGANIZACE
ČLENSKÁ SCHŮZE:
- Michaela Jůzková

Obec Chlumany
Klára Sochorová
KLM ŠUMAVA, s.r.o.

- Klára Sochorová

Obec Malenice

- Iveta Frková

Pavel Frnoch
Petra Frnochová
Městský hotel Bobík, s.r.o.

- Radim Rypáček

Za muzeum venkovského života

- Libor Jungvirt

Josef Bláhovec

- Bc.Markéta Kovářová

MAS Šumavsko, z.s.

- Ivana Vlková

Albatros Prachatice s.r.o.

- Dita Schmidtmayer (vyloučen ČS 12. 11. 2015)

Ski areál ZADOV

- Luděk Sáska

CHANA - DW, s.r.o.

- Eva Dlauhoweská

RANČ HOSLOVICE

- Terezie Daňková

Ing. Petr Jabůrek

(vyloučen ČS 12. 11. 2015)

VÝBOR SPOLKU:
Ivana Vlková

MAS Šumavsko, z.s.

Klára Sochorová

KLM ŠUMAVA, s.r.o.
5

Petra Frnochová

FYZICKÁ OSOBA – podnikající

Iveta Frková

OBEC MALENICE

Radim Rypáček

MĚSTSKÝ HOTEL BOBÍK, s.r.o.

PŘEDSEDA:

Ivana Vlková

KONTROLNÍ KOMISE:
Dita Schmidtmayer

HOTEL ALBATROS (vyloučena ČS 12. 11. 2015)

Eva Dlauhoweská

CHANA - DW, s.r.o.
od 12. 11. 2015 - předsedkyní kontrolní komise

Libor Jungvirt

ZA MUZEUM VENKOVSKÉHO ŽIVOTA

Markéta Kovářová

JOSEF BLÁHOVEC

V této kapitole se uvádí konkrétní jména všech členů statutárního orgánu, které má občanské
sdružení podle stanov. Jména se uvádí s plnými tituly a uvedením funkce. Pokud v průběhu
roku došlo ke změnám, uvedou se změny i s uvedením dat, odkdy změna nastala.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří všem, kteří se v roce 2015 podíleli jakkoli podíleli na činnosti spolku.
Všichni členové spolku, MAS Šumavsko, J. Polášek, J. Pecka, firmy Metromedia, IT Profi,
TIC ve Vimperku a Prachaticích, T. Daňková za komisi CR KÚ JK, JCCR.

ZÁMĚRY ORGANIZACE NA PŘÍŠTÍ ROK
V rámci roku 2016 bychom rádi pracovali na další propagaci TO a spolku. Naším cílem je
užší spolupráce s JCCR na propagaci TO Šumavsko, navázání spolupráce s NP Šumava
a dalšími subjekty CR a obcemi, větší spolupráce s TIC a navázání spolupráce se Svazem
venkovské turistiky. Zmapování zajímavých míst v TO Šumavsko a jejich propagace pomocí
tištěné a internetové reklamy. Příprava produktových balíčků.
Dále rozšíření členské základny a příprava seminářů pro podnikatele v cestovním ruchu.
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