Zá pis z jedná nı́ valné hromady
Společnost: Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, z.s.
Sídlo: Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou
Místo a doba konání valné hromady: MěÚ Tanvald, 15. 6. 2016, 10.00 – 12.00 hod

Přítomni:

dle prezenční listiny

Pořad jednání:
1.

Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH

2.

Volba pracovního předsednictva a řídícího VH

3.

Volba mandátové a návrhové komise

4.

Schválení pořadu jednání VH SCRJ a Jednacího řádu VH SCRJ

5.

Zpráva mandátové komise

6.

Zpráva o činnosti a hospodaření SCRJ v roce 2015, schválení účetní závěrky Sdružení
cestovního ruchu Jizerské hory, z.s.

7.

Zpráva revizní komise

8.

Změny v členské základně SCRJ

9.

Zpráva mandátové komise

10.

Zpráva o průběžném hospodaření a činnosti SCRJ v roce 2016

11.

Návrh a schválení usnesení VH 2016

12.

Závěr jednání VH
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Zahájení:

Jednání VH zahájil předseda SCRJ Ing. Pavel Bažant

Volba pracovního předsednictva a řídícího VH:
Návrh členů pracovního předsednictva: Ing. Pavel Bažant, Petr Holub, Vladimír
Vyhnálek, Mgr. Daniel David, Mgr. Petr Vobořil
Pracovní předsednictvo bylo zvoleno jednomyslně, všemi přítomnými stávajícími
členy SCRJ.
Řídícím VH byl zvolen Mgr. Daniel David.

Schválení pořadu jednání VH a jednacího řádu VH:
Předložený návrh pořadu jednání a jednací řád VH byl VH schválen jednomyslně.

Volba komisí:
Mandátová komise:
• Petr Bažant a Michal Plíšek (oproti návrhu nepřítomného p. Iva Konečného)
VH zvolila mandátovou komisi jednohlasně.
Návrhová komise:
•

Leoš Zedníček a Petr Holub

VH zvolila návrhovou komisi jednohlasně.

Volba zapisovatelem jednání VH
• Libuše Čivrná

Volba ověřovatelů zápisu z VH
•

Leoš Zedníček a Petr Holub

VH zvolila ověřovatele zápisu z VH jednohlasně.
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Zpráva mandátové komise:
Mandátová komise konstatovala, že je přítomno 11 členů Sdružení s počtem 3.282
hlasů. VH je tedy usnášení schopná.
VH bere na vědomí zprávu mandátové komise.

Zpráva o činnosti SCRJ v roce 2015:
přednesl Ing. Pavel Bažant (příloha Výroční zpráva 1. 1. - 31. 12. 2015)
- členská základna
- hlavní body činnosti
•
•
•
•
•

Jizerky CARD: změna v principu fungování karty
SKI BUS:
rozšířený jízdní řád
Holidayinfo:
kamery, informace k fungování
Webové stránky:
jizerske-hory.cz
PR regionu:
Jizerkovi a spolupráce se Severák s.r.o.

- návštěvnost Jizerských hor
- naplnění rozpočtu: porovnání objemů financí x obsah činnosti
- schválení hospodaření SCRJ za rok 2015
- schválení účetní závěrky za rok 2015
VH bere na vědomí zprávu předsedy SCRJ o činnosti SCRJ v roce 2015.

Zpráva o hospodaření SCRJ v roce 2015:
přednesl Ing. Pavel Bažant
- přehled příjmů a výdajů uskutečněných v roce 2015
- návštěvnost Jizerských hor
- zhodnocení webových stránek
(obsah: informace o slevách, tipy na výlet, jízdní řád skibusu, nabídka
ubytování, ….)
- přednesena a okomentována Výroční zpráva SCRJ
VH bere na vědomí zprávu předsedy SCRJ o hospodaření SCRJ za rok 2015.
VH schvaluje jednomyslně předloženou Výroční zprávu SCRJ.
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Účetní závěrka 2015
Pavel Bažant okomentoval předložené dokumenty Rozvaha, VZZ a DP za rok 2015 a
podal upřesňující informace.
VH schvaluje jednomyslně Účetní závěrku SCRJ za rok 2015.

Zpráva RK
Zprávu přednesl Petr Bažant - předseda výboru RK SCRJ
- hospodaření SCRJ se výrazně neodchýlilo od návrhu
- činnost SCRJ ve všech oblastech byla naplněna (karta hosta JIZERKY CARD,
provoz skibusu, systém Holidayinfo.cz, web stránky, propagace)
- RK shledala hospodaření SCRJ v pořádku.
VH bere na vědomí zprávu revizní komise SCRJ za rok 2015.

Přijmutí nových členů SCRJ:
Parkhotel Smržovka - Smržovka
Signus Laudis – Velké Hamry
Penzion Lenka – Josefův Důl
Apartmány 294 – restaurace Královka – Bedřichov a Janov nad Nisou
Apartmány Jizera + Smrk - Janov nad Nisou
Penzion Půlměsíc + Pizzerie Paolo – Jablonec nad Nisou
Restaurace Heidi – Janov nad Nisou
Přijetí nových členů bylo schváleno jednomyslně.
V současné době SCRJ sdružuje:
36 členů z řad ubytovatelů
6 členy z řad obcí a měst
4 členů z řad podnikatelů
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Zpráva mandátové komise - revize:
Mandátová komise konstatuje, že SCRJ má aktuálně 45 členů s 3.629 hlasy. Na VH je
přítomno 11 členů s 3.282 hlasy. VH je usnášení schopná.
VH bere na vědomí zprávu mandátové komise.

Zpráva o průběžném hospodaření a činnosti SCRJ v roce 2016
Přednesl předseda Pavel Bažant
- zpráva o průběžném výdajích a činnosti SCRJ v roce 2016
- výše členských příspěvků pro rok 2014 (viz příloha Příspěvky)
- návrh rozpočtu SCRJ pro rok 2016(viz příloha Příjmy a Výdaje 2016)
VH bere na vědomí zprávu předsedy SCRJ o průběžném hospodaření činnosti SCRJ
v roce 2016.
VH schvaluje jednomyslně výši členských příspěvků pro rok 2016 dle předloženého
materiálu.
VH schvaluje jednomyslně návrh rozpočtu SCRJ pro rok 2016 dle předloženého
materiálu.

Diskuze:
p. Krbec – Penzion SIGNUS LAUDIS
a/ Jizerky CARD a problémy s akceptací v Babylonu?
b/ Zda SKIBUS bude mít rozšířenou trasu i do Hamrů?
c/ Jaký je stav výstavby lanovky od kempů na Tanvaldský Špičák?
Odpovědi
a/ P. Bažant - jednalo se pouze o nepředání informací v rámci Centra Babylon při výměně
zaměstnanců.
b/Ing. Bažant – k rozšíření tras SKIBUSu bude možné, až se podaří získat další finanční prostředky na
jeho provoz.
c/ p. Vyhnálek – v současné době se projednává 1. Změna ÚP, dotčené orgány nesouhlasí se změnou.
Realizace lanovky od Tanvaldu není zatím plánována.

Stránka 5 z 7

Návrh a schválení usnesení VH:
Usnesení VH SCRJ přednesl řídící VH p. Daniel David:
1. VH SCRJ volí pracovní předsednictvo:
Ing. Pavel Bažant, SKI Bižu, s.r.o.,
Petr Holub, starosta obce Bedřichov,
Vladimír Vyhnálek, starosta města Tanvald,
Mgr. Daniel David, starosta obce Janov n/N,
Mgr. Petr Vobořil, zástupce města Jablonec n/N

2. VH schvaluje:
• řídícího VH SCR 2016 Mgr. Daniel David
• pořad jednání VH SCRJ 2016
• jednací řád VH SCRJ 2016
• mandátovou komisi ve složení: Petr Bažant a Michal Plíšek
• návrhovou komisi ve složení: Leoš Zedníček a Petr Holub

3. VH bere na vědomí zprávu mandátové komise, podle které je VH usnášení schopná.

4. Zprávu o činnosti a hospodaření SCRJ, z.s. za rok 2015 VH:
bere na vědomí v tomto bodě
a/ Zprávu o činnosti SCRJ, z.s. za období mezi VH
b/ Zprávu o hospodaření SCRJ, z.s. v roce 2015
schvaluje v těchto bodech:
a/ Účetní závěrku SCRJ, z.s. za rok 2015
b/ Výroční zprávu SCRJ, z.s. za rok 2015

5. VH bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2015.

6. VH schvaluje změny v členské základně SCRJ z.s.
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7. Zprávu o plánu činnosti a hospodaření SCRJ z.s. na rok 2016 VH:
bere na vědomí v tomto bodě
a/ Zprávu o plánu činnosti SCRJ, z.s. na období do další VH
schvaluje v těchto bodech:
a/ Návrh rozpočtu SCRJ, z.s. 2016
b/ Převod hospodářského výsledku roku 2015 do roku 2016.

Usnesení VH 2016 bylo VH schváleno jednomyslně.

Závěr:
-řídící VH Mgr. Daniel David poděkoval za účast a rozloučil se.
- předseda SCRJ Ing. Pavel Bažant poděkoval všem přítomným zástupcům obcí, měst,
podnikatelů a hostům za odvedenou práci a účast na VH.

V Tanvaldu, 15. 6. 2016
Zapsala: Libuše Čivrná

----------------------- ----------------------------------------
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