
                                                                                                    
                                                                                                                                 
Zasedání Výkonné rady DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. dne 6.9.2022 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Předsedající: Jan Sviták 
Zapisovatel: Marie Kárová 
 
Ověřovatel zápisu byl určen: Pavel Farský 
 
Výkonná rada je usnášeníschopná. 
 
1. Předseda spolku představil body programu Výkonné rady, jmenoval zapisovatele a ověřovatele 
zápisu. 
1/ Provozní záležitosti DMO 

2/ Plánované aktivity 9 – 12/2022 

3/ Příprava rozpočtu 2023 

4/ Diskuse 

 
Hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení VR 1/3/2022 
 
Výkonná rada schvaluje program v předkládaném znění program. 
 
2. Provozní záležitosti 
 
Ředitelka informovala VR o výsledku certifikace oblastní DMO – 96/100, což vzhledem k „mládí“ 
DMO považuje za extrémně dobrý výsledek.  
Do Sbírky listin ve Spolkovém rejstříku byla uveřejněna účetní závěrka za rok 2021. 
Složitá bude pravděpodobně situace s příjmy v roce 2023 – energetická krize, sklárny, podnikatelé => 
z toho bude vyplývat omezení marketingu území a rozvojové aktivity, DMO se bude více věnovat  
managementu. 
 
3. Plánované aktivity 
 
Ředitelka informovala VR o proběhlých aktivitách – viz prezentace. 
A o plánovaných aktivitách – viz prezentace 
 
ROK 2023 – návrh 
zaměření na management 
marketing: tiskoviny – pouze turistické noviny + drobnější tiskoviny typu leták  
Veletrhy –samostatně určitě Euroregion; další VR doporučuje omezit. 
Mobilní interpretace. 
 
 
 
 
 
    



                                                                                                    
                                                                                                                                 
3. Příprava rozpočtu 2023 
Předpoklad, že příspěvek z rozpočtu LB kraje bude ve stejné výši. Předpoklad, že všichni členové 
budou i nadále členy s uhrazeným členským příspěvkem. 
 
4. Diskuse 
 
Další Výkonná rada a Členská schůze bude 25.11. v 9:00, resp. 10:00. Místo bude upřesněno 
v průběhu října. 
Radek Patrák pozval na schůzku s ČEMBA, Václavem Volrábem, kde bychom probrali možnost 
vytvoření projektu na proznačení MTB tracků v rámci Lužických hor od Varnsdorfu po Hrádek včetně 
Německa.  
 
Nabídku Cyklotoulek s vysíláním pořadu 30.září 2023 – natáčení květen/ červen 2023 využijeme a 
ředitelka je pověřená jednat s produkční společností.  
 
Pavel Farský doporučuje propojit se s EDUCA a nabídnout projekt Dotkni se skla v rámci tohoto 
veletrhu. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 

 


