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USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY JESENÍKY – SDRUŽENÍ 
CESTOVNÍHO RUCHU Z 20. 9. 2016 

 
 
USR 55/I: Správní rada bere na vědomí informace o plnění usnesení.  
 
USR 55/II: Správní rada bere na vědomí informace o členské základně a stavu 
úhrady členských příspěvků za rok 2015 a za rok 2016 dle důvodové zprávy a 
pověřuje PSR k aktualizaci směrnice č. 8/2010 ve smyslu specifikace procesu 
zasílání výzev k úhradě členských příspěvků a stanovení data k výpočtu výše 
členského příspěvku vůči počtu obyvatel členských měst a obcí.  

Dále Správní rada dle § 5, odst. 2, Stanov J-SCR schvaluje členství Relax resort 
Desná s.r.o. v Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu dle důvodové zprávy. 

USR 55/III: Správní rada bere na vědomí průběžné informace o čerpání rozpočtu 
roku 2016 ke 12. 9. 2016 dle důvodové zprávě. Dále správní rada bere na vědomí 
rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 19. 7. 2016 o odvolání proti odvodu za PRK 
ve výši 89 232,- Kč v rámci projektu Jeseníky turistům. 
 
USR 55/IV: Správní rada projednala právní rozbor odpovědnosti za škodu při 
realizaci výběrového řízení na straně administrátora veřejné zakázky „Kompletní 
dodávka marketingové kampaně a jejich vhodných nástrojů uvnitř i vně regionu. 
Dílčí část č. 1 – Kompletní dodávka marketingové kampaně a jejich vhodných 
nástrojů“ a dodatečné podklady k veřejné zakázce. Správní rada J-SCR schvaluje 
zaslání Předžalobní výzvy firmě Presley s.r.o., administrátorovi veřejné zakázky, a 
pověřuje PSR k doplnění předžalobní výzvy o vyčíslený ušlý zisk dle zápisu 
z jednání.  
O: předseda správní rady 
T: do příštího jednání správní rady 
 
 
USR 55/V: Správní rada volí obsazení Řídícího výboru IPRÚ Šumpersko a Řídícího 
výboru IPRÚ Jesenicko ve složení: 

Mgr. Jan Blaha 

Mgr. Zdeněk Brož 
Miroslav Jon 
Ing. Adam Kalous 
Miloslav Mika 
Ing. Vladimír Mikulec 
Ing. Roman Provazník 
Ing. Josef Sekula 
Ing. Pavel Ston 
PhDr. Jan Závěšický 
Ing. Lubomír Žmolík 
 
USR 55/VI: Správní rada bere na vědomí aktuální informace o činnosti 
sekretariátu J-SCR a průběžný plán činnosti do konce roku 2016. 
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USR 55/VII: Správní rada schvaluje Návrh na změnu systému financování strojové 
údržby lyžařských běžeckých tratí dle důvodové zprávu, a to s účinností od 1. 1. 
2017, a doporučuje tento návrh k projednání na Pracovní skupině pro 
koordinovanou údržbu LBT v Jeseníkách. 
 
USR 55/VIII: Správní rada dle § 14, Stanov J-SCR, vědoma si sílícího trendu 
zvyšování návštěvnosti Jeseníků ze strany cykloturistů a nekoordinovaného vzniku 
turistické infrastruktury pro cykloturistiku, ustavuje pro konzultaci strategie a 
podporu rozvoje cykloturistiky v Jeseníkách se členy J-SCR a experty z této oblasti 
svůj poradní orgán „Pracovní skupinu pro rozvoj cykloturistiky v Jeseníkách“, 
ukládá PSR nominovat členy této pracovní skupiny a připravit Statut pracovní 
skupiny. 
O: předseda správní rady 
T: do příštího jednání správní rady 
 
USR 55/IX:  Správní rada bere na vědomí výstupy z pracovní skupiny pro 
marketingové aktivity v Jeseníkách a návrh kampaně pro zimní sezonu 2016/2017 
dle důvodové zprávy coby výstup strategické sekce této pracovní skupiny.  
 
USR 55/X:  Správní rada bere na vědomí informace o projektovém záměru 
Turistická stezka Vřesová studánka – Pod Keprníkem a záměru obnovy Vřesové 
Studánky deklaruje podporu těmto záměrům a pověřuje PSR zajištěním návazných 
administrativních kroků ke zdárné realizaci obou záměrů. 
O: PSR 
T: průběžně 
 
USR 55/XI:  Správní rada dle § 9 odst. 9 písm. q) Stanov J-SCR schvaluje 
aktualizované znění směrnic Sekretariátu J-SCR SM 1/2015 Organizační a 
kompetenční řád Sekretariátu a SM 6/2016 Směrnice o cestovních náhradách.  
 
 
 
 
 
Ing. Adam Kalous, místopředseda správní rady 
 

Ověřil: Ing. Vladimír Mikulec, místopředseda správní rady 
 
 
Důvodové zprávy:  
Důvodová zpráva 1:  Seznam členů vč. úhrad ke 12. 9. 2016 
Důvodová zpráva 2:  Přihláška Relax resort Desná s.r.o. 
Důvodová zpráva 3:  Průběžné čerpání rozpočtu ke 12. 9. 2016 
Důvodová zpráva 4:  Rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti odvodu 

za PRK v rámci projektu Jeseníky turistům  
Důvodová zpráva 5:  Návrh změny systému financování strojové údržby 

lyžařských běžeckých tratí 
Důvodová zpráva 6:  Návrh kampaně zima Jeseníky 2016  
Důvodová zpráva 7: Projektový záměr Turistická trasa Vřesová studánka – 

Pod Keprníkem 
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Důvodová zpráva 8:  Aktualizované znění směrnic Sekretariátu J-SCR SM 
1/2015 Organizační a kompetenční řád Sekretariátu a 
SM 6/2016 Směrnice o cestovních náhradách. 

 
 
 

 


