ZÁPIS
ze setkání ubytovatelů, podnikatelů v turistickém ruchu
a provozovatelů lyžařských středisek
se zástupci obce Albrechtice v Jizerských horách
konaném dne 2. listopadu 2018
Přítomni:

dle prezenční listiny

Pan Novák, který toto setkání inicioval, zahájil program ve 14 hodin. Přivítal přítomné a
seznámil je s připraveným programem.
1.

Nová prezentace ubytovacích zařízení na webových stránkách obce – Jan Novák

Pan Novák seznámil ubytovatele s návrhem rozdělení ubytovacích zařízení na webu obce do
kategorií:
 PENZIONY
 CHATY A CHALUPY
 APARTMÁNY
V diskuzi ubytovatelé vyjadřovali k otázce řazení prezentací jednotlivých ubytovatelů (dle
kapacity, dle odvedených poplatků, dle abecedy – „s“ nebo „bez“ průběžného posouvání pořadí.
Jako nejspravedlivější způsob ubytovatelé vybrali řazení dle abecedy s průběžným posouvání
pořadí v cyklu 14 dní.
Na webu budou uvedeni všichni ubytovatelé, kteří odvádí pravidelně ubytovací poplatky.
2.

Informace k povinnostech ubytovatelů – Pavlína Klížová

Pan Klížová pro ubytovatele vytiskla vzor ubytovací knihy se zákonnými náležitostmi, vzor avíza
pro odvod poplatků, informaci cizinecké policie o povinnosti registrace na stránkách (hlášení o
pobytu cizinců).
Paní Klížová ubytovatelům nabídla zdarma propagační materiály, které vydala Obec nebo
Mikroregion Tanvaldsko.
3.

Novinky ve sjezdovém areálu Tanvaldský Špičák – host. Ing. Pavel Bažant

Ing. Bažant seznámil přítomné s postupem budování nové odpojitelné čtyřsedačkové lanovky
s bublinou na Špičák - zkušební provoz lanové dráhy bude spuštěn koncem listopadu.
Doposud není rozhodnuto, zda tzv. „zalomený vlek“ zůstane v provozu, nebo bude odstaven.
Letní provoz BIKEPARKU pan Bažant zhodnotil pozitivně, i nadále TJ Bižuterie preferuje
celoroční provoz areálu.
Připravuje se rozšíření sjezdových tratí, v roce 2019 bude zahájeno kácením na vymezených
plochách.
Pan Bažant sdělil, že spolupráce s obcí Albrechtice příliš nefunguje – obec v minulosti vystoupila
ze Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory. Provozovatel areálu by uvítal, kdyby Obec zajistila
provozování gastronomických služeb na parkovišti ŠP II.
Pan Kučera namítá, že členství nemá pro obec Albrechtice žádný efekt. Původní myšlenka, že
by sdružení zaštítilo celý region JH a umožnilo obci lepší kontrolu nad výběrem ubytovacích
poplatků, nebyla dle pana Kučery naplněna. Proto obec ze sdružení vystoupila.
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Pan Bažant ml. informoval, že v letošní sezoně bude na parkovišti ŠP II fungovat obsluha, která
by měla zajistit lepší výtěžnost parkoviště.
4.

Novinky v obci – Antonín Kučera

Pan Kučera shrnul letošní stavební sezonu a poděkoval všem za trpělivost při dopravních
omezeních, prašnosti a hluku.
Dále pan Kučera informoval o plánu zpoplatnění parkovacích ploch u kostela, u hájovny a
Mariánské Hoře a na parkovišti pod penzionem Hana.
5.

Diskuze

 (Monika Dvořáková) Jakým způsobem je nastavena kontrola zimní údržby – konkrétně na
Říhovce?
 (Antonín Kučera, Pavlína Klížová) Četnost prováděné zimní údržby (pluhování i posyp) je
stanovena ve smlouvě s dodavatelem Říhovku má na starosti pan Aleš Zeman. Při
nespokojenosti s provedenou údržbou je nutné kontaktovat úřad.



(Ivana Tobiášová) Proč se na Říhovce hrne sníh směrem k zastavené straně komunikace –
na druhé straně je pouze jeden dům?
(Antonín Kučera) S panem Zemanem bude projednáno, aby sníh hrnul na druhou stranu
komunikace – od domů.




(David Holec) Stejný problém s údržbou je ve Waberlochu.
(Antonín Kučera) Postup nápravy je stejný – při nespokojenosti s provedenou údržbou
prosíme kontaktovat úřad.



(David Kožmín) Žádost – nehrnout sníh na soukromé pozemky tam, kde je možné využít
volný sousední pozemek v majetku obce.
(Antonín Kučera) Postup nápravy je stejný – při nespokojenosti s provedenou údržbou
prosíme kontaktovat úřad.





(Jana Hušková) Dotaz, zda obec neplánuje snížit daň z nemovitosti.
(Antonín Kučera) Snížení neplánujeme – současný místní koeficient pro výpočet daně je „2“.
Maximální zákonná výše místního koeficientu je „5“.

Příloha:
Prezenční listina
Vzor ubytovací knihy
Vzor avíza
Informace cizinecké policie

Zapsala: Pavlína Klížová
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