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Text usnesení RM:
RM :
I.

Bere na vědomí

Zprávu o postupu ve věci založení organizace destinačního managementu Turistická oblast Brdy a
Podbrdsko, 2. s.

ll.

Doporučuje ZM schválit
1. vstup města Příbram do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, 2. s.,
2. stanovy a příspěvkový řád spolku.

III. U k Ia d a
OW zařadit tento materiál do programu zasedání zastupitelstva města dne 13. 11. 2017.

Návrhy na usnesení:
ZM:
|. Schvaluje :( neschvaluje:
1. vstup města Příbram do Spolku Turistická oblast Brdy & Podbrdsko, z. s.,
2. stanovy a příspěvkový řád spolku.

||.

D e | a g uj e
lng. Jindřicha Vařeku, starostu města Příbram, k zastupování města v orgánech spolku.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města Příbram je předkládána zpráva o postupu ve věci založení organizace destinačního

managementu (dále DMO) v oblasti Brdy a Podbrdsko.
Zastupitelstvo města Příbram usnesením č. 612í2016í2|vl ze dne 12. 12. 2016 schválilo založení Destinační
společnosti Brdy, vstup města do Destinační společnosti Brdy a její stanovy.
V souvislosti se sporem

mezi městem a Ekoíogickým centrem

Orlov, o. p. s.,

o správu destinačního

managementu v Brdech podalo město Příbram 15. 2. 2017 žádost Krajskému úřadu Středočeského kraje o
přezkoumání stanoviska Středočeského kraje, který dal souhlas, aby na vzniku destinačního managementu
pracovalo Ekologické centrum Orlov, o. p. 9.
Toto

stanovisko

představuje

íormáini požadavek připravované

kategorizace

organizací

destinačního

managementu vČR. Povinnost předíožít stanovisko vychází ze stávajících kompetenci krajů a obci v obíasti
cestovního ruchu, které vyplývají z piatne íegisiatívy. Kraj v dané obíasti vydá stanovisko pouze jedné organizaci

destinačního managementu (přednostně obíastni organizaci destinačního managementu před íokáini, kterou
v tomto případě reprezentuje Ekologické centrum Oriov, o. p. a.).
Rada Středočeského kraje usnesením 034-08í2017íRK ze dne 2. 3. 201? revokovala usnesení č. 08034i2016iRK ze dne 17. 10. 2016, kterým souhlasné stanovisko Ekologickému centru Orlov, o. p. s., odňala. Tímto

usnesením Rada zároveň schválila záměr Středočeského kraje iniciovat a podpořit vznik DMO pro území regionu
Brdy bez bližšího určení.

Na základě výše uvedeného usnesení ze dne 2. 3. 2017 byty město Příbram i Ekologické centrum Orlov, o. p. s.,
vyzvány, aby předložily retevantní dokumentaci ke svým záměrům týkajícím se založení DMO. Vzhledem
k trvajícím odlišným představám o fungování destinačního managementu obou stran (především v oblasti právní

formy organizace, velikosti spravovaného území a výše členského příspěvku) bylo na základě obecného
konsenzu se zástupci regionu Brdy a Podbrdsko (města, obce, DSO, MAS a datší) dohodnuto, že KUSK připraví
koncept založeni DMO s přímou účastí Středočeského kraje, včetně návrhu znění stanov a příspěvkověho řádu.
Dokumenty Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, 2. s., byty zástupcům regionu zaslány k připomínkování 8. 8.
2017. Finální verze návrhu stanov a příspěvkového řádu spolku byla projednána Radou Středočeského kraje dne
12. 10. 2017. Dne 19. 10. 201? byly dokumenty Spolu svýzvou ke vstupu do spolku odeslány jednottivým

partnerům vrámci regionu Brd & Podbrdska, včetně Plzeňského kraje. Po odsouhlasení vstupu do spolku
minimálně 2 dalšími členy bude finální verze včetně uvedených členů předložena k projednání Radě
Středočeského kraje a následné 5. 12. 2017 také Zastupitelstvu Středočeského kraje.
StanOvy byly zpracovány vsouladu spřipravovaným systémem tzv. kategorizace a certifikace DMO, jehož
aplikaci iniciuje Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s agenturou Czech Tourism na celostátní úrovni. Hlavní
výstupy stanov a příspěvkového řádu Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s.:
1. Právní forma
DMO bude fungovat ve formě zapsaného spolku. Spotek je doporučenou právní formou žadatele o certifikaci

pro obiastnl DMO.

2. Území
Dle kategorizace DMO představuje oblastní DMO celek na úrovni většího logického kulturně nebo geograňcky
vymezeného území. Návrh území, které by oblastní DMO spravovala, vycházi znávrhu města Příbram.
Myšlenkou je sloučit Hřebeny a CHKO Brdy v jeden celek napříč Středočeským a Plzeňským krajem.
3. Financování
Členský přispěvek člena — obce nad 1.000 obyvatel činí 10,- Kč na obyvatele.
Návrh výše ročního příspěvku Příbrami činí 330.580,- Kč. V návrhu rozpočtu OKM - kap. 782, prvek 3538 je
pro rok 2018 rozpočtováno na meziobecní spolupráci v oblasti cestovního ruchu 600000,- Kč.

Středočeský kraj má v návrhu rozpočtu pro rok 2018 na DMO Brdy a Podbrdsko finanční prostředky ve výši
600000.- Kč (kapitola 08 — Regionální rozvoj, paragraf 2143 položka 5169).

4. Členství
Členem spolku se může stát:
-

jakákoliv právnická nebo fyzická osoba s působností ve sféře služeb cestovního ruchu na území DMO;

-

právnická osoba, včetně veřejnoprávní korporace, jednající prostřednictvím svých statutárních orgánů,

-

fyzická osoba starší 18 let, která respektuje cíle, zásady a poslání spolku, hodlá jakkoliv přispět k realizaci
těchto cílů, která bude přínosem pro činnost spolku, která dle přesvědčeni ostatních členů výrazně

popř. prostřednictvím jimi zmoCnéných zástupců;

napomůže při plnění poslání a cílů spolku, kterou spolek přijme za svého člena postupem podle těchto
stanov a obecně závazných právních předpisů. a která o přijetí za člena spolku písemně požádá.

5. Hlasování členské schůze
Princip hlasování vychází z matematického řešení založeného na Penroseho odmocninovém zákonu, který
Radě Středočeského kraje navrhovalo město Příbram jako kompromisní řešení již vžádosti o přezkoumání
souhlasného stanoviska vydaného Ekologickému centru Ortov, o. p. 5. Váha hlasu dané obce je dána druhou
odmocninou z počtu jejích obyvatel. Tento princip posiluje váhu hlasu malých členů a naopak oslabuje hlas
velkých členů.
Příbram by s počtem obyvatel 33.058 (dle ČSÚ k 1. 1. 2016) při výši ročního příspěvku 330.580,- Kč získala

182 hlasů.
Rozvržení hlaSUvacích práv mezi členy spolku dle počtu reprezentovaných obyvatel s využitím přepočtu podle

Penroseho odmocninového zákona je v příloze.

6.

Hlavní činnost spolku
—
definování vize, zpracování a naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Brdy a
Podbrdsko v provázanosti na aktuální znění Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji a

-

na Koncepci rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 - 2020);
koordinace cestovního ruchu v turistické oblasti Brdy a Podbrdsko — kooperace a spolupráce se subjekty
působícími v oblasti cestovního ruchu a místními partnery;
zpracování akčního plánu rozvoje cestovního ruchu v souladu s Koncepci rozvoje cestovního ruchu v
turistické oblasti Brdy a Podbrdsko;
posilování image turistické obtasti;
koncepční řešení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti:
zpracování koncepčních materiálů a projektů;

-

-

získávání prostředků z mimoregionálnich zdrojů (granty, dotace apod.);

-

inicializace a koordinace investičních projektů a záměrů, iniciaiizace nových produktů cestovního ruchu,
tvorba jednotné webové prezentace turistické oblasti a její aktualizace, včetně správy jednotného
datového skladu a sdíleného kalendáře kulturních akcí.;

—

koordinace

činnosti

turistických

informačních

center

(podpora

vzniku

a

certifikace

turistických

informačních center. iniciace sběru dat a spolupráce s informačními centry);
-

-

-

shromažďování informací o turistickém potenciálu turistické oblasti;
sběr, vyhodnocení a interpretace anatytických dat (ukazatelů efektivity) cestovního ruchu v turistické
oblasti (počet příjezdů, přenocování, návštěvnost turistických informačních center a vybraných kulturních

památek a turistických atraktivit);
realizace návštěvnického managementu, stanovení únosného zatížení zájmového území pomocí
indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu, realizace scénáře krizového managementu (pro případ
živelných pohrom apod.);
rozvoj lidských zdrojů (poradenská, školící a konzultační činnost);
publikační činnost, tvorba a realizace marketingové strategie prostřednictvím marketingového mixu;
vytváření ekonomické základny pro splnění svých cílů, a to zejména výběrem členských příspěvků, dále
získáváním dotací apod.

Kraj bude mít ve spolku roli předevšim koordinátora & garanta primární úlohy destinačního managementu, kterou
je rozvoj udržitelného a šetrného cestovního ruchu v tomto území.
V ČR neexistuje zákon, který by upravil řízení a financování cestovního ruchu. Současnou roztříštěnost a chaos
v oblasti managementu destinací má pomoci vyřešit kategorizace DMO, která byla vytvořena za účelem
certifikace DMO. Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky pro činnost

DMO, vymezuje kategorie DMO & stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být
organizace certifikována. Požadavky jsou definovány způsobem, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné
předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR. Hlavním citem kategorizace je zkvalitnit výkon činnosti v obšasti
destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality realizovaných marketingových aktivit.

Splnění klasifikace a certifikace DMO bude podmínkou pro účast v národních programech podpory cestovního
ruchu MMR.
Město Příbram v prvním tak i nyní ve druhém návrhu podporuje založení organizace, která bude splňovat

požadavky této kategorizace a certifikace.

Přílohy:
1. Stanovy spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, 2. s.
2. Příspěvkový řád Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, 2. s.
3. Usnesení Rady Středočeského kraje

4.

Rozvržení hlasovacích práv mezi členy spolku dle počtu reprezentovaných obyvatel s využitím přepočtu

5.

Mapa turistických oblastí Středočeského kraje

podle Penroseho odmocninového zákona

