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Tisková zpráva
Svazek Krkonoše po volbách
Prosincovou Valnou hromadou Krkonoš svazku čtyřiceti měst a obcí, resp. jednotlivými starosty, byl
do funkce předsedy Svazku Krkonoše zvolen Ing. Jan Sobotka (starosta Města Vrchlabí). Nutno
doplnit, že Jan Sobotka před samotným aktem volby nabídl funkci předsedy přítomným zájemcům k
dispozici. Starostové měli šanci kandidovat. Sám situaci komentoval slovy: „Je nepsanou dohodou, že
funkční období předsedy Svazku Krkonoše koresponduje s volebním obdobím komunální politiky,
resp. je svojí délkou navázáno na funkční působení našich zastupitelstev. Podle těchto pravidel je
načasována volba.
Za sebe chci doplnit, že považuji práci Svazku a celého souvisejícího uskupení pro celý region za
velice důležité. Svazek si za svého působení v uplynulých osmnácti letech vybudoval určité postavení
vůči Krajům a Krkonošskému národnímu parku, a je nasnadě nadále pokračovat. V té souvislosti
chválím postoj starostů, kteří vnímají, že spojené síly nás všech jsou potřebné až nutné.
Netrvám na funkci předsedy. Kdyby se našel jiný zájemce, agendu předám. Žádný jiný kandidát však
nebyl. Na devět členů Rady Svazku bylo pouze devět kandidátů, takže pro práci nemáme žádný převis
zájemců.
K principu volby dalších členů vedení vysvětluji, že výběr reprezentantů není náhodný a proto jsem
rád, že chtějí i nadále pokračovat ve své aktivitě. Jsou to lidé ochotní a schopní a především všichni
pracují zdarma.
Principem je, aby na pozicích místopředsedů: Mgr. Vladimír Richter (starosta Města Jilemnice) a
Luboš Zimmerman (starosta Obce Horní Branná) a členů Rady Svazku: Eva Zbrojová (starostka
Města Harrachov), Mgr. Lucie Potůčková (starostka Městyse Mladé Buky), Ing. Miroslav Kubát
(starosta Města Jablonec nad Jizerou), Jiří Ulvr (starosta Obce Studenec), Ing. Martin Bělovský
(starosta Obce Dolní Dvůr), Aleš Vaníček (starosta Města Žacléř), byli zástupci měst a obcí nikoliv
nahodile, ale plošně za celé Krkonoše.
Členy Revizní komise jsou: Tomáš Grégr (starosta Obce Strážné), Ing. Aleš Maloch (starosta Obce
Rudník), Ing. Jaroslav Mejsnar (starosta Obce Benecko), Bc. Vladimír Staruch (starosta Města
Špindlerův Mlýn), Ing. Jiří Špetla (starosta Města Svoboda nad Úpou). Logika spočívá v tom, že je
svými reprezentanty zastoupeno celé území,“ konstatoval J. Sobotka.
Po komunálních volbách se změnili někteří starostové. Valná hromada zrekapitulovala obsah
dosavadních činností a odvedené práce. Členové získali přehled o tom, co Svazek dělá a čím se
zabývá, včetně podrobného hospodaření a plánu činnosti na rok 2019. V té souvislosti zaznívali
informace o nutném řešení vlastního financování. Přestože náklady Svazku nejsou zatíženy platy
žádných funkcionářů, podporují ho Liberecký i Královéhradecký kraje i členské příspěvky, přesto je
plnohodnotné financování problematické. Svazek nemá žádné jasné pravidelné příjmy, kromě
dotačních zdrojů a privátních peněz z Fondu cestovního ruchu Krkonoše. Proto bude třeba financování
zásadně nově v dohledné době řešit.
Zpracovala: D. Palátková, leden 2019.
Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše
najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

