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ZPRÁVA:

V roce 2000 bylo založeno sdružení Podzvičinsko (sdružení obcí, měst a podnikatelů), které mělo za cíl 
spravovat cestovní ruch na území obcí ležících v okolí Zvičiny. Odtud pochází název Podzvičinsko. 
Původně se název Podzvičinsko používal jak pro sdružení, tak i pro území. Po roce 2010 se území začalo 
postupně označovat jako Podkrkonoší z důvodu větší srozumitelnosti pro turisty a vznikl i logotyp 
Podkrkonoší.

Předmětem hlavní činnosti spolku Podzvičinsko jsou zejména činnosti směřující k aktivnímu rozvoji 
cestovního ruchu v destinaci Podkrkonoší a k zajištění konkurenceschopnosti na českém i zahraničním 
trhu cestovního ruchu. Jedná se zejména o následující činnosti:
- Strategické plánování, průzkum trhu a výzkum
- Budování značky, propagace a marketing turistické nabídky destinace
- Tvorba a prodej turistických produktů, zprostředkování prodeje služeb
- Realizace akcí ve vazbě na turistickou nabídku destinace
- Partnerství a komunikace, rozvoj struktur, informační servis
- Příprava a realizace projektů CR v destinaci, zajištění financování
- Koordinace, podpora rozvoje a provozu sítě TIC na území Podkrkonoší
- Podpora rozvoje turistické infrastruktury (turistické trasy, služby)
- Management kvality služeb, rozvoj vzdělávání v CR
- Rozvoj šetrného cestovního ruchu
- Tvorba a provoz turistických informačních systémů destinace Podkrkonoší.
V roce 2019 byly ukončeny česko - polské projekty I malé je krásné (drobné sakrální památky 
zpracovány pro tři oblasti Královédvorsko, Trutnovsko, Swidnicko - webové stránky i tištěná podoba) a 
Cesta kamene (hlavní investicí byla rekonstrukce muzea v Hořicích, dále vznikly trasy po kamenných 
památkách - okruhy městy a v okolí měst s informačními cedulemi a dalším mobiliářem).
Místostarostka města A. Jiřičková je členkou správní rady spolku, jednání marketingové skupiny se 
účastní managerka CR. Zápis z valné hromady spolku ze dne 28.11.2019 je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu.

V roce 2013 se město Dvůr Králové nad Labem stalo členem Asociace měst pro cyklisty, od roku 2019 
Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Cílem spolku je vytvářet podmínky pro města a obce, aby mohly 
realizovat své projekty v oblasti městské mobility, veřejného prostoru vlídného k lidem či zavádění 
inovačních technologií. Vize spolku, budovat značku Města s dobrou adresou, se může naplňovat jen 
prostřednictvím konkrétních aktivit. Roční plán spolku navazuje na aktivity popsané ve výroční zprávě z 
roku 2019:
Spolupráce na přípravě nové vládní koncepce městské a aktivní mobility a zejména na aktualizaci 
metodiky plánu udržitelné městské mobility, tzv. SUMP 2.0.
Realizace uceleného vzdělávacího programu, který je určen především pro úředníky a politiky ve 
městech.
Pomoc městům při komunikaci témat v oblasti dopravy a mobility.
Hledání finančních zdrojů pro významné cyklistické stavby.
Pokračování v mezinárodních aktivitách.
Do valné hromady spolku je delegována P. Zivrová. Dosud nebyly čerpány konkrétní aktivity spolku. 
Přílohou materiálu je zápis z valné hromady ze dne 19.03.2020 (příloha č. 2) a výroční zpráva za rok 
2019 (příloha č. 3).
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*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. zápis z valné hromady Podzvičinsko, z.s. ze dne 28.11.2019,

1.2. výroční zprávu za rok 2019 a zápis z valné hromady ze dne 19.03.2019 Partnerství pro 
městskou mobilitu, z. s.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - zápis valná hromada Podzvičinsko

Příloha č. 2 - zápis valná hromada Partnerství

Příloha č. 3 - výroční zpráva Partnerství za rok 2019

ZPRACOVAL: Zivrová Petra


