
                                                                                                    
                                                                                                                                 
Zasedání Výkonné rady DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. dne 27.5.2022 v Hrádku nad Nisou 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, omluven Jan Šmíd za Ski Polevsko 
 
Předsedající: Jan Sviták 
Zapisovatel: Marie Kárová 
 
Ověřovatel zápisu byl určen: Radek Patrák 
 
Výkonná rada je usnášeníschopná. 
 
1. Předseda spolku představil body programu Výkonné rady, jmenoval zapisovatele a ověřovatele 
zápisu. 
1/ Provozní záležitosti DMO 

2/ Přijetí nového člena 

3/ Marketingové aktivity 1 – 5/2022 

4/ CzechTourism – Kraj – STOCR  

5/ Různé 

 
Hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení VR 1/2/2022 
 
Výkonná rada schvaluje program v předkládaném znění program. 
 
2. Účetní závěrka 2021 
 
Ředitelka předložila VR Účetní uzávěrku a hospodaření spolku. 
 
Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení VR č. 2/2/2022 
 
Výkonná rada bere na vědomí účetní závěrku 2022 a doporučuje ji předložit členům na Členské 
schůzi ke schválení.  
 
3. Provozní záležitosti 
Ředitelka seznámila VR s provozními záležitostmi VR, jako např. pronájem vozu a další interní 
záležitostmi. 
Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení VR č. 3/2/2022 
Výkonná rada bere na vědomí podmínky fungování spolku.  
 
Podmínka Libereckého kraje na 1,5 úvazku je splněna tak, že si DMO najímá na jednotlivé činnosti 
zaměstnance na DPP. Jedná se o některé činnosti jako je správa Instagramu, psaní textů, 
fotografování, obsazení stánku a další. 
 
Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 



                                                                                                    
                                                                                                                                 
 
Usnesení VR č. 4/2/2022  
Výkonná rada bere na vědomí personální obsazení spolku. 
 
Ředitelka informovala VR, že podala v termínu žádost o recertifikaci CzechTourism, doposud jsme 
nedostali vyjádření. Celý proces už zabral cca 2 měsíce. 
 
Ředitelka informovala, že se chystá Zákon o cestovním ruchu a oblastní destinační společnosti jsou 
v rámci tvorby a jednání zastoupeny STOCR, kde je DMO členem.  
 
Ředitelka informovala, že vzhledem k rostoucí inflaci, cenám energií a paliv a díky zasažení cestovního 
ruchu a další odvětví krizí COVID bude pravděpodobně složité zapojit větší mírou podnikatelský 
sektor. Navíc řada podniků ukončila činnost.  
 
4. Přijetí nového člena 
Přihlášku do spolku zaslalo město Rumburk.  
 
Hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení VR č. 5/2/2022  
Výkonná rada souhlasí s přijetím nového člena spolku – Město Rumburk – a pověřuje ředitelku 
k dalším úkonům. 
 
5. Vyloučení členů spolku 
Ředitelka informovala Výkonnou radu, pan Petr Šmíd a paní Marie Kucerová neuhradili členské 
příspěvky i přes urgenci za rok 2020 a 2021. Předseda klubu navrhuje uvedené členy vyloučit 
v souladu se zněním Stanov. 
 
 
Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení VR č. 6/2/2022  
Výkonná rada souhlasí s vyloučením pana Petra Šmída a Marie Kucerové ze spolku v souladu 
s článkem IV. odst 3b) Stanov spolku. 
 
6. Marketingové aktivity  
Ředitelka seznámila Výkonnou radu stručně s aktivitami za období leden – květen 2022 a další 
detailní informace jsou součástí prezentace členům na Členské schůzi.  
 
7. CzechTourism – Kraj - STOCR 
Aktuálně se připravuje nový zákon o cestovním ruchu. STOCR, jehož je DMO členem, hájí zájmy 
oblastních destinačních společností. Na e-mail členům a partnerům přišla výzva a dotazník od 
CzechTourism „Průzkum spokojenosti a spolupráce s DMO“.  
 
Kraj – prezentace k dispozici. 
 
7. Různé 
Předseda Sviták navrhnul, aby se Výkonná rada sešla začátkem září 2022, po vzájemné dohodě VR 
určila termín 6.9. ve  13:00 v Prysku na OÚ. 


