
Informace o hlasování Valné hromady Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko per rollam 

 
 
Email zaslaný dne 10. 9. 2020 členům Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko: 
 
Vážené paní starostky a vážení páni starostové členských obcí, městyse a měst Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko,  
 
dne 23. 7. 2020 se konala ustavující schůze Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s., jehož 
cílem je hájit a prosazovat společné zájmy členů spolku za účelem podpory a rozvoje cestovního ruchu 
a turistiky v České republice. Zakládajícími členy tohoto spolku jsou TOULAVA, o.p.s., Destinační 
agentura Dolní Poohří, o.p.s., Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Region Slovácko – sdružení pro 
rozvoj cestovního ruchu a Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Dne 27. 8. 2020 byl tento 
spolek zapsán do spolkového rejstříku.  
 
Mezi hlavní činnosti Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s., mj. patří: 

- prosazování systému uspořádání cestovního ruchu v ČR, jehož základem jsou tradiční a 
přirozené turistické oblasti, 

- iniciování a navrhování stabilního systému finanční podpory organizací destinačních 
managementů v přirozených turistických oblastech od krajů a státu v návaznosti na národní 
certifikaci, 

- prosazovat změny systému certifikace organizací destinačních managementů s cílem jeho 
zjednodušení a zefektivnění, 

- podílet se na tvorbě a schvalování strategických dokumentů týkajících se cestovního ruchu 
v ČR, a to jako významný partner krajů a státu, 

- navrhovat a spolupůsobit při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu 
k cestovnímu ruchu a turistiky, 

- vyjadřovat se z odborného hlediska k otázkám spojených se stavem a rozvojem cestovního 
ruchu v turistických oblastech ČR, vč. zajišťování informační a odborné konzultační činnosti, 

- zajišťovat společnou propagaci, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky, 
- zastupovat členy ve vztahu k profesním sdružením aj. organizacím, které poskytují služby 

související s cestovním ruchem, 
- podporovat setkávání a vzdělávání organizací destinačních managementů ČR. 

 
Členský příspěvek na rok 2020 se předpokládá ve výši 1 000 Kč. Další informace o Sdružení 
turistických oblastí České republiky, z.s., naleznete v přiložených Stanovách, které byly schválené na 
ustavující schůzi dne 23. 7. 2020. 
 
Rada Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV) na svém jednání dne 24. 7. 2020 vzala 
na vědomí informace o připravovaném založení Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s., a 
doporučila Valné hromadě SOMV schválit vstup SOMV do tohoto spolku. 
 
Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s., oslovilo subjekty, jejichž činnost je zaměřena na 
cestovní ruch a zároveň mají platný certifikát oblastního nebo lokálního destinačního managementu, 
aby v případě zájmu o vstup do Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s., zaslaly svou 
přihlášku do konce září 2020. 
 
Z časových důvodů Vám tedy v souladu se Stanovami SOMV, čl. XI., odst. 8. zasíláme usnesení 
související se vstupem SOMV do Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s., ke schválení per 
rollam. 
 
 
 



Návrh usnesení: 
 
1. Valná hromada SOMV schvaluje vstup SOMV do zapsaného spolku Sdružení turistických 

oblastí České republiky, z.s., IČ: 09451498, se sídlem: Moninec 7, 257 91 Sedlec-Prčice, s cílem 
hájit zájmy turistické oblasti Valašsko a přistupuje ke Stanovám Sdružení turistických oblastí 
České republiky, z.s., v platném znění, a to bez výhrad. 
 

2. Valná hromada SOMV pověřuje zaměstnankyni kanceláře SOMV paní Ing. Marii Bařinovou, 
destinačního manažera Valašska, aby zastupovala SOMV ve Sdružení turistických oblastí České 
republiky, z.s. 

 

Bod 
usnesení 

Hlasování 
(pro/proti/ 
zdržel se) 

Členská obec  
SOMV 

Jméno a příjmení starosty  
členské obce SOMV 

Datum hlasování 

1.  
   

2.  

 
Svá rozhodnutí ohledně navržených usnesení č. 1 a 2 mi prosím pošlete emailem do pátku 18. 9. 2020 
do 12.00 hod. ve formě vyplněné výše uvedené tabulky. V případě, že se nevyjádříte v požadované 
lhůtě, bude se mít za to, že s návrhem usnesení nesouhlasíte. Výsledek písemného hlasování Vám 
bude oznámen nejpozději v úterý 22. 9. 2020. 
 
Prosím o potvrzení doručení tohoto emailu. V případě jakýchkoli dotazů se na mě prosím obraťte. 
 
Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám příjemný den 
 
Eva Rafajová 
vedoucí kanceláře 
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
Svárov 1080  
755 01 Vsetín 
 
kancelář: 
Jasenická 1106 
755 01 Vsetín 
tel.:    571 410 541 
mob.: 731 416 082 
rafajova@mikroregion-vsetinsko.cz 
 


