Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 6. 1. 2016
Místo konání: zasedací místnost primátorky města
Účastníci jednání: dle prezenční listiny
Hlavní téma jednání – rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko
p. Rak – ředitel Destinačního fondu České Švýcarsko
Představení společnosti:
Destinační fond je společným finančním zdrojem pro rozvoj cestovního ruchu, do kterého přispívají
všichni zainteresovaní aktéři v regionu. Město Děčín přispívá do fondu od roku 2009 částkou 38 000
Kč/ročně na základě Smlouvy o poskytování služeb. Destinační fond je založen na partnerství místních
podnikatelů, obcí, krajské samosprávy a správ chráněných území rozvíjet cestovní ruch v regionu,
společně a se sdílenými náklady a odpovědností. Velkou hodnotou destinačního fondu je závazek
veřejných institucí dlouhodobě financovat některé činnosti: zejména Správa NP České Švýcarsko –
údržba turistických cest a monitoring návštěvnosti, Ústecký kraj – provoz turistického autobusu a
veletržní prezentace. Hlavním předmětem financování z destinačního fondu je:




společná propagace celého regionu (katalogy ubytování, prezentace na veletrzích
cestovního ruchu, webová prezentace apod.),
regionální turistická doprava (turistické autobusy a vlaky),
turistické produkty (pobytové balíčky, nové tematické turistické nabídky).

O.p.s. České Švýcarsko předložila nový návrh strategické spolupráce mezi statutárním městem Děčín
a Českým Švýcarskem o.p.s. (Příloha), který by směřoval ke zvyšování přínosů v oblasti cestovního
ruchu. Rozšířením vzájemné spolupráce dojde k navýšení příspěvku do Destinačního fondu na
200 000 Kč/ročně formou uzavření Dohody o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska a
Dodatku č. 1k Dohodě o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska. Příspěvek bude hrazen z
rozpočtu na rok 2016, kapitola 31 - cestovní ruch.
Další formy konkrétní spolupráce:
exkurze podnikatelů ze Saska do Děčína (zajištění programu)
Exkurze členů Destinačního fondu do Děčína (náklady obou akcí uhradí o.p.s. ČŠ)





22. – 24.4. otevření turistické sezóny, 23.4. otevření sezóny v Děčíně,
24.4. – celodenní exkurze po levobřežní části DC s přechodem do SRN,
15. – 16.4. prezentace v nákupním centru Galerie Dresden,
17. – 22.6. turistický sraz Deutcher Wandertag 2016, účast cca 30 – 50 tis. turistů, návštěva
Českého Švýcarska, možnost prezentace.

V roce 2016 bude německou stranou provozována turistická linka Pirna – Petrovice – Tisá – Sněžník –
Bielatal – Rosenthal.
Správní rada společnosti:
Předseda - Ing. Zbyněk Linhart senátor Parlamentu ČR za obvod Děčín

Členové:
RNDr. Libor Ambrozek předseda ČSOP ČR
Ing. Pavel Benda, Ph.D. ředitel Správy NP České Švýcarsko
PaedDr. Jan Eichler ředitel DDM Ústí nad Labem
Jan Kolář místostarosta Krásné Lípy
RNDr. Lubomír Paroha konzultant v ochraně životního prostředí
Jan Szántó radní Ústeckého kraje
Mgr. Petr Vomáčka radní Ústeckého kraje
František Zachula starosta Janova
Jménem správní rady vystupuje její předseda.

Společnost klade důraz na webovou prezentaci, důležitá je volba klíčových slov při vyhledávání,
využití také placené reklamy, kvalitní a líbivé fotografie zaměřené na krásu krajiny, cílem je zaujmout,
dlouhodobé budování značky, spolupráce se Saským Švýcarskem.
p. Hrouda – spolupráce Děčína a ČŠ je důležitá, nutnost spolupráce a proškolení pracovníků
informačních center v Děčíně, do budoucna řešit zapojení města Děčína do správní rady, požádal o
zaslání smlouvy o spolupráci mezi Českým a Saským Švýcarskem (podepsal p. Linhart).
Vyjádření komise CR k rozšíření spolupráce s o.p.s. České Švýcarsko a navýšení příspěvku do
Destinačního fondu na 200 tis. Kč:
Komise doporučuje uzavřít Dohodu o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska, jehož přílohou je
Dodatek smlouvy k Dohodě o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska, který upřesňuje
strategickou spolupráci mezi oběma subjekty. Komise CR však podmiňuje uzavření Dohody přijetím
zástupce města do správní rady společnosti.
Komise CR spatřuje v tomto kroku „exkluzivitu“ města být nejsilnějším partnerem této společnosti a
vynaložení těchto finančních prostředků za účinné oproti finanční dotaci Labské plavební společnosti
(400 tis. Kč).
p. Hrouda, pí Cermonová
navázat spolupráci se školskou komisí a příslušným odborem, výchova dětí v oblasti cestovního
ruchu, utvářet v dětech pozitivní dojmy z krajiny, ve které žijí, výlety a školní pobyty v okolí Děčína,
zvýhodněné vstupné apod.
Městské slavnosti a otevírání turistické sezóny
Rok 2016 – navázat spolupráci s podnikateli, začít včas s propagací obou akcí, komise doporučuje
zpoplatnit hudební festival Labe.
Pí Štechová – Spolek pro obnovu venkova pořádá Národní konferenci VENKOV - v letošním roce se
naskýtá možnost realizace této akce v Děčíně. Jedná se o zhruba 300 účastníků, doba konání 3 dny.
Podmínkou je zajištění sálu pro konferenci a ubytování v docházkové či blízké dojezdové vzdálenosti.
Pro město a okolí je to velká příležitost pro prezentaci. Komise doporučuje aktivní přístup města ve
spolupráci s organizátorem.

Úkoly:
-

-

sestavit plán školení informačních center včetně proškolení v terénu (ve spolupráci s o.p.s.
České Švýcarsko), Zpracuje: Václavková, Termín 02/2016
poslat p. Hroudovi zřizovací smlouvu knihovny, smlouvu o spolupráci o.p.s. České Švýcarsko a
Saské Švýcarsko tzv. Pražská deklarace, Zajistí: oddělení CR, Termín 01/2016, uvažovat o
převedení pracovníků IC pod oddělení cestovního ruchu
umístit na www.idecin.cz informaci o jízdence Ticket Elbe/Labe a Kulturní pase Euroregionu
Elbe/Labe více informací na http://www.cd.cz/mezinarodni-cestovani/jizdenka/cestovani-vprihranici-s-nemeckem/-4015/, více informací na http://www.euroregion-elbelabe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas/ (předat tyto informace také do škol).

Další jednání Komise cestovního ruchu se uskuteční 24.2.2016 od 17 h v zasedací místnosti
primátorky města.
Zpracovala: dne 7. 1.2016:
Zdeňka Václavková
Jaroslav Hrouda, v.r.

