Branka, o.p.s.
obecně prospěšná společnost pro rozvoj cestovního ruchu

Výroční zpráva 2008

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Posláním společnosti je rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské
pomezí. Vydávání propagačních materiálů, zprostředkování a propagace moţností
pro turistiku a volného času. Shromaţďuje a šíří informace z oboru cestovního
ruchu, provádí ediční,osvětovou a vzdělávací činnost.
Zprostředkovává spolupráci mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu,
sportu a kultuře. Koordinuje činnost informačních center v turistické oblasti.
Připravuje a realizuje případné granty v souvislosti s rozvojem turistiky a
cykloturistiky. Prezentuje turistickou oblast Kladské pomezí na veletrzích cestovního
ruchu a při podobných příleţitostech jako turistický cíl návštěvníků.

FORMY ČINNOSTI


propagace rozvoje, moţností a příleţitostí turistiky



shromaţďování a šíření informací z oboru cestovního ruchu



ediční činnost



prezentace na výstavách a veletrzích



spolupráce s médii

ZÁPIS DO REJSTŘÍKU OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH

SPOLEČNOSTÍ

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vloţka č. 54 pod.čj. F 340/99/26, dne 7.ledna
1999. Změna provedena dne 18.srpna 2003 pod čj. F 18757/2003 a F 22150/2003.
(Týká se změny sídla – místo Krámská 29 je Masarykovo náměstí 1, Náchod).

SPRÁVNÍ RADA
nová volba provedena na společné valné hromadě dne 29.4.2008
Mgr. Ida Seidlmanová – předsedkyně - starostka města Police n. Metují, zástupce za
Dobrovolný svazek obcí Policka
Petr Hable – člen –místostarosta města Nové město nad Metují, zástupce za Svazek
obcí Novoměstska
Zdeněk Špringr - člen - starosta města Rtyně v Podkrkonoší, zástupce za Svazek
obcí Jestřebí hory

DOZORČÍ RADA
nová volba provedena na společné valné hromadě dne 29.4.2008
Petr Mědílek - starosta města Červený Kostelec
Eva Hylmarová - starostka obce Malé Svatoňovice
Ivan Češka – správce zámku Ratibořice

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI
Ing. Miroslav Houštěk – Hronov
Petr Mědílek – Červený Kostelec
Jiří Ducháč – Machov

ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI
Marcela Štěpánková
Pracovní poměr na dobu neurčitou

DOHODA O PŘEVEDENÍ ZAKLADATELSKÝCH PRÁV
Zakladatelé společnosti BRANKA, o.p.s. (IČO: 25915096) převedli svá zakladatelská
práva na Svaz cestovního ruchu BRANKA (IČO: 70151105). Příkazní smlouva
k vykonávání dohodnutých činností uzavřena dne 2. 1. 2006.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Masarykovo nám. 1 , 547 01 Náchod
IČO 259 150 96

PŘEHLED ČINNOSTI



Vydávání tištěných propagačních materiálů

Tiskoviny k propagaci projektu Cyklobusy Kladským pomezím 2008
- leták s jízdními řády a mapkou, formát A4, náklad 600 ks /100 Pj/ pouţito na jízdní
řády CDS a do MHD v H. Králové
- skládačka s jízdními řády, plánky tras cyklobusů, formát 299x210mm , náklad 5 000
ks / l 000 Pj/ - v IC u ubytovatelů či pokladnách turisticky významných míst
- tisk skládaček s tipy na výlety pro 8 měst , náklad 6 000 ks, formát A4 sloţený na
100x210mm, k dispozici u řidičů autobusů a v IC



Projekt Propagace Kladského pomezí – grant KHK

Putovní výstava
formou výstavy velkoformátových fotografií jsou představované nejvýznamnější
turistické atraktivity regionu v 11-ti městech Česka a Polska, jeden panel je věnován
přehledu desetileté činnosti neziskové organizace Branka známkou toho, ţe výstava
je zajímavá a splňuje své poslání je návštěvnost v jednotlivých městech a zájem o
její uspořádání v dalších městech - KÚ Královehradeckého kraje, Rychnov n.
Kněţnou, polská Swidnice , MÚ Náchod.



Projekt Cyklobusy Kladským pomezím

Vyhodnocení projektu Cyklobusy Kladským pomezím 2008
Projekt řešil realizaci sítě provozu cyklobusů v okrese Náchod s návazností na okres
Hradec Králové a příhraniční oblast Kladského výběţku.Byl zaměřen na zvýšení
nabídky přepravy pro turisty a zejména cykloturisty hromadnými prostředky.
Závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu bylo předáno KÚ Královehradeckého
kraje. V roce 2008 byly provozované linky 640123 Hradec Králové – Náchod –
Adršpach – Trutnov – Pomezní Boudy, 640129 Broumov – Janovičky - Broumov,
000554 Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów- Nowa Ruda -Broumov. Přepravu
zajišťoval autobus typu SOR s přívěsem pro přepravu jízdních kol a přepravní
kapacitou osob: míst k sedění 42, míst k státní 30
Provoz byl zajišťován – So, Ne, svátky a na lince 640123 SO, NE , svátky a od 7. 7.
do 8. 8. 2008 denně. Celkem bylo přepraveno 5 593 osob a 1 621 kol.
Uznatelné náklady projektu celkem 568 950,- Kč, z toho ztráta provozu cyklobusů
485 529,- Kč a propagace 83.421,- Kč /výše ţádané podpory 512 055,- Kč a vlastní
podíl ţadatele 56 895,- pokryt z příspěvků měst.
Informace z CDS - celkově stoupl počet jak osob, tak i přeprava kol.



Projekt Lyžařské běžecké trasy v Kladském pomezí 2007/2008

Pro rok 2007-2008 schváleno celkové náklady na projekt 320 000,- Kč, ţádost o
poskytnutí finanční podpory z grantového programu Královehradeckého kraje
224 000,- Kč, poskytnutá dotace 177 000,- Kč. ). Z důvodu špatné zimní sezony
prodlouţen do března 2009. Pro rok 2008 -2009 náklady na projekt 358 000,- Kč,
schváleno 251 160,- Kč.
Doposud bylo hrazeno z obcí dobrovolně. Na schůzce 23.11.2007 bylo dohodnuto
finanční dotaci rozdělit po sezoně dle najetých km ( kontrola - pravidelné
zveřejňování na polických internet. stránkách). Projekt bude vyúčtován do 30.4.2009.


Projekt " Léto v Kladském pomezí"

Branka, o.p.s. byla úspěšná
i při podání ţádosti projektu za podpory
Královehradeckého kraje pro oblast CR - Podpora marketingových aktivit v oblasti
cestovního ruchu - Léto v Kladském pomezí - regionální letní noviny. Náklady činí
170 000,- Kč, poţadovaná podpora 119 000,- Kč a vlastní podíl ţadatele 51 000,- Kč.
Harmonogram projektu: říjen 2008 - říjen 2009.
Správní rada o.p.s. a Představenstvo Svazu CR Branka schválilo a dává plnou
zodpovědnost redakční radě, která připravuje témata pro letní noviny, které vyjdou v
měsíci dubnu 2009. Sloţení redakční rady: Mgr. Boris Ekrt, Ing, V. Hurdálek, PhDr.
O. Mertlíková, O. Nermuť P. Špačková, M. Machová, M. Tauchmanová, J. Rutarová,
M. Štěpánková, J.Balcar.


Projekt "48 výletů za poznáním v Kladského pomezí"

Branka, o.p.s. obdrţela schválení a smlouvu k ţádosti o spolufinancování projektu
"48 výletů za poznáním Kladského pomezí" z Operačního programu přeshraniční
spolupráce 2007-2013. Partnerem projektu je Úřad města Kudowa Zdroj.
Základem projektu je materiál na výlety po Kladském pomezí, který bude k dispozici
v IC, na veletrzích CR v ČR i zahraničí a u ubytovatelů kde bude slouţit jako nabídka
pro celotýdenní výlety pro ubytované. Jiţ nyní se zpracovává 48 výletů a to po 8
výletech ze 6 měst a jejich okolí. Jedná se o města Náchod, Nové Město n. Metují,
Police n. Metují, Teplice n. Metují spolu s obcí Adršpach, Úpice a Kudowa Zdroj.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 35 292,00 EUR. K předfinancování bude
pouţita půjčka Svazu CR.
Správní rada o.p.s. a Představenstvo Svazu CR Branka schválilo a dává plnou
zodpovědnost redakční radě, která sestaví trasy na výlety.
Sloţení redakční rady: Ing, V. Hurdálek, Ing. J. Rohulán, J. Rutarová, P. Lisák,
E. Kupková, M. Vořechovský


Příprava projektu Rozhledny v Kladském pomezí

V rámci podpory dílčího programu SPD200701 Královehradeckého kraje se
připravuje ţádost a její podání na výstavbu 4 rozhleden Kladského pomezí - Teplice
n. Metují, Vysoká Srbská, Ţernov a Horní Radechová. Do projektu jsou zapojeny
obce, na jejichţ katastru budou rozhledny vybudovány. Tito partneři se jiţ podílejí na
přípravě projektu, budou se nadále podílet na jeho realizaci a zároveň budou
zajišťovat provoz a údrţbu investice.



Projekt " Cílená prezentace a propagace Královehradeckého kraje jako
celku"

Branka, o.p.s. Náchod byla vybrána na základě zadávacího řízení veřejné zakázky
jako koordinátor projektu " Cílená prezentace a propagace Královehradeckého kraje
jako celku" pro oblast Kladského pomezí. Cílem projektu je sjednotit systém
propagace aktivit a atraktivit pěti turisticky významných území / Hradecko, Krkonoše,
Orlické hory, Český ráj a Kladské pomezí/ a tím zvýšit zájem domácích i
zahraničních turistů o dané území. Komisionář bude tak na základě komisionářské
smlouvy zajišťovat: dané aktivity: organizaci press tripu pro odborníky v oblasti CR,
inzerci v tiskovinách, aktualizaci fotobanky, aktualizaci DVD a elektronické vizitky,
prezentaci formou infovláčku, přípravu tématických broţur, účast na zahraničních
veletrzích. Úplata za činnost komisionáře je stanovena dohodou a činí za dobu
platnosti to je od 15. 9. 2008 do 15.6. 2010 celkem 354 900,- Kč.


Internetová prezentace www.kladskepomezi.cz

Stránky poskytují ucelené informace o celém regionu Kladské pomezí - zveřejněno
128 nových článků, zadáno 200 nových akcí, cyklobusy - zveřejněny aktuální jízdní
řády a popisy tras, doplněno 30 nových tipů na výlety. Stránky jsou v provozu ve
čtyřech jazykových mutacích (ČJ, AJ, PJ, NJ). Aktualizace je zajišťována
prostřednictvím redakčního systému pomocí pracovníků informačních center.
Celkový počet návštěv - 38 951, průměrná denní návštěvnost - 144, počet
navštívených stránek - 235 230, průměrná doba na stránkách za 1 návštěvu - 3,5
minut, noví návštěvníci z celkového počtu v % - 71%.



Prezentace na výstavách a veletrzích

- Regiontour Brno 10. - 13. 1. 2008, Kladské pomezí bylo zastoupeno 12-ti pulty
představující města a obce regionu. Velký zájem byl o propagační materiály,
nejţádanější byly tradičně cyklomapy a mapy, kalendáře. Branka představila na
veletrhu skládačku " Kladské pomezí - Památky a kultura", nový Katalog ubytování
2008 doplněný o významné akce regionu, dále orientační mapu s tipy na lyţařské
výlety, turistickou mapu Kladským pomezím na kole i pěšky. Součástí doprovodného
programu byla prezentace hodinek značky PRIM z Nového Města n. Metují a
prezentace Lázní Velichovky. O pohodovou atmosféru se postaral jiţ tradičně
Pivovar Náchod. Pro návštěvníky naší expozice byla připravena anketa o znalostech
našeho regionu.Dle tiskového střediska BVV: veletrhu se zúčastnily nejvýznamnější
tuzemské cestovní kanceláře, všechny regiony a turistické oblasti ČR i velké
mnoţství zahraničních regionů. Celková návštěvnost přesáhla 36 tisíc osob.

- Prezentace a účast zástupců Branky na veletrhu Infotour v Hradci Králové,
vlastní stánek o rozměrech 2 x 2 m. Termín - březen 2008.
- Ve dnech 25.-.27. 9. 2008 se obecně prospěšná společnost Branka Náchod
zúčastnila mezinárodního turistického veletrhu TT Waszawa 2008.



Spolupráce s informačními centry

V roce 2007 proběhla 3 pracovní setkání pracovníků informačních center s cílem
vzájemné informovanosti a spolupráce.
formy spolupráce:
- šetření na podporu CR v rámci projektu Czech Tourism
- sběr potřebných dat a informací - adresy ubytovatelů do katalogu ubytování
- tvorba databáze turistických zajímavostí zapojení se do redakčního systému
v rámci nové internetové prezentace
- účast na veletrzích / Regiontour Brno 2008, Varšava - Veletrh TT, Hradec Králové Infotour-cykloturistrika



Ostatní

- spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism - informace pro
Kalendář akcí, projekt " 100 premiér České republiky 200, aktuality pro " Kudy z
nudy", příspěvky do regionálního bulletinu a dále byl vypracován "Manuál regionální
prezentace pro zástupce českých cestovních kanceláří" a na závěr se uskutečnilo
Oblastní fórum s místními podnikateli v cestovním ruchu / 10. června 2008/. Ke
zdárnému průběhu akce přispěla příkladná organizace a spolupráce ze strany
pracovníků
Městského úřadu
a hotelu Bonato v Náchodě, kteří zajistili
reprezentativní prostory.
- ve spolupráci s OU Studnice, KČT Náchod, Autokempu Brodský a MKS Červený
Kostelec byla zorganizována v měsíci červnu cyklojízda "Okruh Boţeny Němcové",
které se zúčastnilo více neţ 50 cyklistů

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI



Celkový přehled výnosů a nákladů

Náklady
Spotřeba materiálu
Sluţby - cestovné
Občerstvení
Ostatní sluţby
Osobní náklady
Ostatní náklady
CELKEM

96 775,50
500 639,00
9 495,50
414 357,70
259 573,00
6 904,61
1 287 745,31

Výnosy
Trţby z prodeje sluţeb
Úroky
Trţby z prodeje materiálu
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
CELKEM

401 564,00
113,18
34 689,00
80 403,00
1 005 055,00
1 521 824,18

Hospodářský výsledek (zisk) 234 078,87,- Kč


Komentář

Veškerá činnost prováděná v roce 2008 byla hlavní. Doplňková činnost nebyla
ţádná. Náklady za spotřebu materiálu zahrnují zejména výrobu propagačních
materiálu, kancelářský materiál , předplatné tisku. Ostatní sluţby zahrnují nájemné ,
telefonní sluţby, tvorbu internetových stránek, poštovné, náklady za veletrhy, náklady
na provoz cyklobusu, překlady, monitoring návštěvníků, ověřování podpisů. Osobní
náklady zahrnují mzdy a zdravotní a sociální pojištění. Ostatní náklady zahrnují
bankovní poplatky, zákonné pojištění odpovědnosti, penále. Trţby z prodeje sluţeb
tvoří výnosy z uvedení adres v katalogu ubytování, reklamy a propagace,
(aktualizace údajů na www stránky CzechTourismu , příspěvky do regionálního
bulletinu). Trţby z prodeje materiálu se skládají zejména z prodeje map Kladské
pomezí na kole a pěšky. Přijaté příspěvky jsou tvořeny příspěvky od Svazu
cestovního ruchu Branka na činnost. Provozní dotace jsou tvořeny
dotací
z Královéhradeckého kraje na provoz cyklobusů, destinační management.
Rozúčtování za jednotlivá střediska budou doplněna po předání účetní firmou v
termínu do jednání správní rady.
Přílohy: Rozvaha, Výsledovka, Výsledovky dle jednotlivých středisek


Audit účetnictví provedl ing. Jiří Huml osvědčení KAČR č.d. 1608. Účetnictví a
daňové přiznání pro nás provedla firma Profit Real Mgr. Štěpánka Hrubá.

Mgr. Ida Siedlmanová
předsedkyně správní rady

V Náchodě dne 22.3. 2009

Zpracovala : M. Štěpánková

Projednáno v dozorčí radě Branky, o.p.s. dne
Projednáno ve správní radě Branka, o.p.s. dne
Projednáno ve valné hromadě Svazu cestovního ruchu Branka dne

