
Magistrát města Děčín
Materiá| do iednání radv města dne:26.11.2015

Dotace na provoz informačního centra v budově h|avního nádraži

zM 15 09 03 01

Návrh na usnesení:

Zastupite|stvo města projednalo žádost Spo|ečnosti přáte| Děčína _ Amici Decini o dotaci
na provoz informačního centra a

schvaluje

.1 . poskytnutí dotace Společnosti přáte| Děčína - Amici Decini ve výši
156 24o Kč na zajištění provozu informačnÍho centra v budově h|avního nádraŽí od
ledna do záři 2016,

2' uzavřeni Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Stanovisko RM :

Rada města na své schůzí dne 3. .1 1.2015 usnesením č. RM 15 19 31 01 projedna|a
Žádost Spo|ečnosti přáte| Děčína - Amici Decíni o dotaci na provoz informačního centra a
doporučiIa zastupiteIstvu města
1' schvá|it poskytnutí dotace společnosti přátel Děčína - Amici Decini ve výši 156 240 Kč
na zajištění provozu informačního centra V budově h|avního nádraŽí od |edna do záři
2016,
2. schvá|it uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Cena: 156 240 Kč

Návrh postupu: RM doporučuje příjmout usnesení d|e před|oŽeného návrhu

Důvodová zpráva:

Spo|ečnost přáte| města Děčína - Amici Decini poŽáda|a dne 20.10'2015 o poskytnutí
dotace na provoz informačního centra na h|avním nádraží (Pří|oha č. 1). V prosinci 20í 5
končí Spo|ečnosti Amici Decini platnost Smlouvy o poskytnutí dotace na provozování |C,
která by|a uzavřena 30.6.2015. Amici Decini provozují informační centrum od srpna 2014.
od května 2015 je informační centrum certifikováno v jednotné k|asifikaci turistických
informačních center V CR. V průběhu sezóny by|y zaznamenány některé připomínky k
provozování informačního centra, a proto oddě|ení kanceláře primátorky a cestovnÍho
ruchu připravi|o upřesňující Podmínky provozování informačního centra, které jsou
pří|ohou Veřejnoprávní sm|ouvy o poskytnutí dotace (PříIoha é' 2) a návrh da|šího
posrupu:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve stejné výši jako ve 2. pol. roku 2015
(17 360 Kč/měsíc) bude od |edna znovu uzavřena se spo|ečností Amici Decini, a to na
dobu určitou dozáří2016. Ce|ková částka dotace za toto období činí 156 240 Kč. Dotace



je určena na úhradu personá|ních nák|adů a bude hrazena z rozpočtu na rok 2016,
kapitola 31 - cestovní ruch. oddě|ení kance|áře primátorky a cestovního ruchu povede |C
metodicky, bude v centru provádět pravidelné kontro|y a prověřovat dodrŽování Podmínek.
Pan Nádvorník, prezident Amici Decini, připraví návrh na z|epšení jejich práce včetně
personá|niho obsazení. oddě|ení kance|áře primátorky a CR dá| zpracuje návrh na
provozování |C od října 2016.
Dne 21'10'2015 by| návrh na fungování |C od 1.1'2016 před|oŽen Komisi cestovního
ruchu, která jej vza|a na vědomí.

Zpracoval: Ing. Petr Hodbod' oPo

PředkIadate|:lng. Jaromír Zajíček' MPA TAJ

Počet pří|oh:
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Magistrát'Těstá DěčíÍ'a
k ru]<án prirruítorky

vážeruí paní prfuátorko '
vážerrá rněstská rado'

S1nlečnost přát€l nĚsta, oěčírr,a-Anici DeciÍti od srtrxn 1ďskéřro roku provozu-
je ÍĚsťské tuřisticJé j.rrfortra&rí cerrtrun. zŤíz.qÉ na hlavním nádraží.Považu-
jere naši dosavaďrí devítiněsíční nepřetržitou čiÍurost za trnněrně úspěšnou '
proto si Vás dorrolujanrs pož;dFť - pokud nÉte stejný názor - o proďloužerrí
gnlouv}' opět' o jederr rok, nej1épe na dobr Vašďro volebního období.

zá::ovď, pol$d b!'ste rozhodli o prodloužení gn1ouw, Vás chcgre požáČlat
o rravýšerrí úče1ové dotace z 12 500 Kč rněsíčně na 19 840 Kč, což oQolrídrí cca
80 Kč na hodinu pro jednďro službu držícího čIena ADr který doposu.t dostával
o&něnu ve \rýši 50 Kě' Tím by došlo i k narovnání ocerrění této sluácy se stej-
nýrni službarni, lcteré pos\.tují pracovrrice Tnfocerrtra v lorjlrovně.

se srdeěn;ým pozdravertr jrrerr<n
wýboru Anici Decini
PhDr.Petr llád\uoJÍLík

l,tn'ilu,tu.,L
sPo|IfiosÍ ň^rEL IĚsÍA DĚčřt^

AM[e! DECt]ll
a!!dc*.1' Bičh |v

amici decini adresa ZBRoJNICKÁ 1 6g6ix ly 405 01 bank. soot' ó' Ú' 348I098339,/0800
Česki{ spořitelna Děčín



1 .

VeřejnopráVní smIouva
o poskytnutí dotace

Subjekty smlouvy
statutárni město Děčín, lc: oo2 61 23B' MíroVé nám' 1175/5, Děčín |v' č' ú. 921402389/0800' Vedený
u ceské spořiteIny, a. s.' poboěka Děčin' dá|e jen poskytovate|'
zastoupené: Mgr' Marie BIažková, primátorka

společnost přátel Děěína - Amici Decini' |Č: 14866501, se sidlem Zbrojnická 1' 405 02 Děčín 1, č.Ú'
348'1098339/o8oo ' Vedený u České spořite|ny, a.s' ' zapsána u Klajského soudu V Ústí nad Labem pod sp.
zn' c 25398' dálejen příjemce'
statutá|nÍ o|gán (zastoupená): PhDr' Petr NádVorník' prezident

.
Předmět smIouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočlu statutárniho města Děčín' kapitola 31 V soulad-
s ustanovením $ 85/c zák' č. 128l2ooo Sb. o obcích (obecní zříZenÍ) Ve znění nove|. a ust' s 9 odst' (1) písm.
h) zákona č' 25o|2ooo sb' o Í07počtových pÍavid|ech územních rozpočtů ve znéni nove|' na zák|adě Žádosti
o posk}.tnutí dotace ze dne 17 '4'2a15' za úče|em zajištěni provozu turistického informačního centra Ve
Výpravni budově h|avního V|akového nádraŽí v Děčíně |V _ Podmoklech na období červenec _ prosinec
2015.

t .
Dispozice s dotací

Poskytnutí dotace by|o schvá|eno usnesením Zastupite|Stva mésta Děčín Z|\i] ..-'.' ' ' ' ze dne

Poskytovate| se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci V ce|kové Výši 156 240Kč (s|ovy
stopadesátšesttisicdvěstěčtyřiceuKč)' V měsíčních sp|átkách Ve výši 17 360 Kó (s|ovy
sedmnácttisíctřistašedeSát/Kč) na zák|adě předIožené měsíčn! evidence náVštěVnosti informačniho centra'

Dotace je určena Výlučně k Úh|adě personá|ních nák|adů spojených s provozem infocentra V určených
prostorách'

Dotace bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet určený příjemcem dotace.

Doba pro dosažení účelu je stanovena na leden _ zárí 2016.

smluvní strany Se dohod|y, s přihlédnutím kzák. č' 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, a o změně
něktených zákonů, ve zněni pozdějšich předpisů, ž tuto smIouvu zveřejní na Webových stránkách
statutárního města Děčín, nestanoVi'Ii práVni předpis jinak'

Příjemce dotace je v připadě zrušeni práVnické osoby s Iikvidací povinen předIožit poskytovateli Vyúčtování
dotace a nevyčerpané finančni prostředky ke dni zrušení práVnické osoby s |ikvidací vrátit na č' ú'
921402389/0800 ved' U České spořitelny' a.s', pobočka Děčin' V případě přeměny práVnické osoby je
příjemce dotace povinen inÍormovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů o tom, na který
subjekt přejdou práVa a povinnosti z této smIouVy'

PoskytovateI dotace je opráVněn od této smlouVy odstoupit V případě' Že příjemce dotace nedodrží sjednané
podminky dotace.

tv.
ostatní a záVěrečná ustanovení

Příjemce dotace bere na Vědomí' že činnost jím provozovaného infocentra metodicky pod|éhá oddě|eni
kance|áře primátorky a cestovního ruchu Magistrátu města Děčín a zauazuje se s oddě|ením úzce
spo|upracovat. Přílohou č' 1 této smlouvy jsou Podmínky provozování informačniho centra' které se
přijemce dotace zavazUje dodrŽovat.

Příjemce dotace se zavazuje' Že bude pro oddělení kance|áře primátorky cestovního ruchu |\i]agistrátu města
Děčín smluveným způsobem evidovat náVštěVnost informačního centra'

za úče|em provozu inÍormačniho centra propůjči poskytovatel přijemci prostory Ve VýpÍavní budoVě hIavnihc)
vlakového nádraŽi V Děčíně |V-PodmokIech (Včetně Vybavení) a informační poIygon před budovou' Příemce
bude svěřené prostory (Včetně Vybavení) uŽíVat Výhradně k ptovozu informačního centra, bude o ně řádně
peěovat. Po up|ynutí sm|uveného období poskytovate|i vše V bezvadném stavu Vrátí' Případné škody na
svěřeném majetku' způsobené nedba|oslí příjemce, budou příjemci před|oŽeny k náhradě' o předání a
Vrácení prostor Včetně Vybavení a informačniho po|ygonu bude sm|uvními stranami Vyhotoven písemný
protokol.

2.

1 .

1 .

2 .

3 .

5 .

6 .

7 .

8 .

1 .

3.



4. sm|ouva o poskytnutí dotace by|a Vypracována Ve třech v.ýtiscích, dva výtisky obdÍŽí poskytovatel, jeden
výtisk obdÉí příjemce.

5. sm|uvni strany proh|ašují, Že obsah smlouvy odpovídá jejich sm|uvní Vůli a na důkaz toho podepisují'

V Děčíně dne

Mgr. Marie B|ažková PhDr. Petr Nádvomík



Podmínky provozování informačního centra

Provozní doba:
-  otevřeno ce|oročně 7 dníV týdnu, od 26.10.2015 9:00 -  16:00 hod,  od 27.3.2016 8:00 _

17:00 hod.

Požadavky na prostory informačního centra
.  provozovna musí být udržována čistá a upravená,
-  propagační mater iá ly  musejí být  uspořádány přehIedně a systemat icky,  aby se v n ich k l ient i  i

pracovníc i  T|c bez prob|émů or ientovaI i ,  dá|e nesmíchybět označeníceduIkou zdarma nebo

cenovkou. Vystavené mater iá ly  průběžně pracovníc i  prav ideIně doplňujÍ,  neaktuá|ní

mater iá|y ihned odstrani t ,
-  kn iha přánía př ipomínek musí být na v id i teIném místě tak,  aby se náVštěVník moh| Vyjádř i t ,
.  návštěvník má k d ispoz ic i  čistý papír {a lespoň A5) a propisku ( tužku) pro psanípoznámek'

Poskytování sIužeb informačního centra
.  poskytovat informacía|espoň ve 2 světových jazycích,  přÍčemž.jeden z n ich může být na

úrovni  pas ivní znalost i ,
-  podávánÍ kvaI i f ikovaných informacío nejvýznamnějších tur is t ických cí|ech ve městě a okolí

(název,  |oka l izace _ jak se do místa dostat ,  zajímavost i ) ,  t ipy na Vý|ety (pěšía na koIech),

zák|adníhistor ické a m ístopisné informace,
-  př i  poskytování informacívyužíVat internet  eXp]orer , . jízdní řády www, idos 'cz;  prav ideIné

sIedovánídoručené pošty na e.mai lovou adresu T lC,
.  s|edování děníve městě zejména informace o akcích na portá|U Vstupenkadec in 'cZ a

iddec in.cz,
-  každodenní kontro|a funkčnost i  obrazovky Ve Vest ibu lu h lavního nádraží a veřejného

internetu,  poruchu ihned h|ás i t  na oddě|eníkance|áře pr imátorky a cestovního ruchu,
-  prav ide lná komunikace s informačním centrem V knihovně a předávání informací,
-  mít povědomío ex istenc i  chráněných kraj inných území, výrobě ekoIogických produktů,

ekofa rmách a reg ioná|ních výrobcích '

Požadavky na pracovníky TlC
.  soI idnívystupoVání a reprezentace T|C (vhodné ob|ečení a úprava vzh|edu),
. otevřenost, ko m u nikativnost, pohotovost, přizpůsobivost,
-  na úrovni  osobní komunikace odpovědět na pozdrav,  os|ov i t  k| ienta s  otázkou, ,s  čím Vám

mohu pomoci? , ,  a udržovat s  ním oční kontakt ,  vést přívět ivý hovor a pomáhat s  vyjasněním
dotazu.  Pracovat s  or ientačním p|ánem města,  ukaZoVat k l ientov i  tur is t ické cí le,  p řípadně

vyznačit  d ůležité body,
-  neodpovídat negat ivně,  aIe nabídnout j inou a|ternat ivu řešení,  př i  odchodu kI ienta d|e

Vhodnost i  popřát  p ří jemný pobyt ,
-  p ř i  teIefonickém kontaktu pracovník pozdraví,  do te lefonu se oh|ásíoznačením organizace

zaj išťujícísIužbu, svým jménem a otáZkou, ,s  čím vám mohu pomoci? , , ,
-  pro konzumaci jíd la využívat neveřejné prostory,
-  nejméně 1 pracovník T|C se a lespoň 1 X ročně účastníVzdě|áVacího programu pořádaného

A.T.| .C.  (účast je prokazateIná podpisem účastníka v prezenční | is t ině) ,



- zp racoVá n Í statistiky náVštěVno5ti TIc.


