
                                                                                                    
                                                                                                                                 
Zasedání Výkonné rady DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. dne 2.12.2022 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Předsedající: Jan Sviták 
Zapisovatel: Marie Kárová 
 
Ověřovateli zápisu byli určeni: Jan Šmíd 
 
Členská schůze je usnášeníschopná. 
 
1. Předseda spolku představil body programu Výkonné rady, jmenoval zapisovatele a určil 
ověřovatele zápisu. 

1. Schválení programu 
2. Přijetí nových členů 

3. Návrh příspěvkového řádu 2023  

4. Ceník služeb 2023 

5. Diskuse 
 
 
Hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení VR 1/4/2022 
 
Výkonná rada schvaluje v předkládaném znění program. 
 
2. Představení marketingových aktivit 
 
Mkt aktivity z valné části vyplývají ze Strategie rozvoje turistické oblasti Lužické hory a z podmínek 
Přímé podpory Libereckého kraje pro rok 2023. 
Cílem je rozvoj  produktu Pivní stezka Lužických hor a  tématu Dálkové pěší trasy Lužických hor 
s důrazem na aktivní pěší a cyklo turistiku; rozvoj produktu Dotkni se skla s důrazem na tradiční 
řemeslo, spolupráce s Informačními centry v území, s obcemi, s partnery, s Křišťálovým údolím, s 
Libereckým a Ústeckým krajem; podnikateli, s Zittauer Gebirge a dalšími partnery ze Saska, se 
sousedními DMO (Jizerské hory, České Švýcarsko)a sledování výkonnostních ukazatelů, jako např. 
návštěvnosti a přenocování v území, sledování návštěvnosti turistických cílů a analytiky online 
nástrojů. 
 
Hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
 
Usnesení VR 2/4/2022 
 
Výkonná rada bere na vědomí, že marketingový plán bude předložen Členské schůzi včetně návrhu 
aktivit a edičního plánu. 
 
 
 



                                                                                                    
                                                                                                                                 
3. Přijetí nových členů 
 
O členství ve spolku požádali tyto subjekty: 
Preškavští turisté z.s. se sídlem v Prysku¨ 
Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko 
 
Pan Šmíd, navrhl spolku za člena i České Švýcarsko o.p.s., kdy se předpokládá, že DMO Lužické a 
Žitavské hory z.s. se stanou recipročně stanou členy Destinačního fondu České Švýcarsko.  
 
Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení VR 3/4/2022 
Výkonná rada schvaluje přijetí Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a 
Tanvaldsko a zapsaný spolek Preškavští turisté a České Švýcarsko o.p.s. za členy DMO Lužické a 
Žitavské, z.s.. Výkonná rada bere na vědomí, že členský příspěvek bude splatný od roku 2023. 
 
 
4. Příspěvkový řád 2023 
 
Ředitelka představila Příspěvkový řád na rok 2023, kdy se členské příspěvky nemění a zůstavají ve 
stejné výši jako v roce 2019. 
 
Hlasování:   PRO         8 PROTI 0   ZDRŽEL SE   0 
 
Usnesení VR 4/4/2022 
 
Výkonná rada bere na vědomí návrh znění Příspěvkového řádu 2023 a pověřuje předsedu spolku k 
předložení návrhu znění Příspěvkového řádu 2023 Členské schůzi. 
 
5. Ceník 2023 
Ředitelka předložila Výkonné radě návrh Ceníku turistických novin na rok 2023. Členové a partneři 
požívají výhody 50% slevy na inzerci v turistických novinách 2023. 
 
Hlasování: PRO  8  PROTI 0  ZDRŹEL SE 0 
 
Usnesení VR 5/4/2022 
Výkonná rada bere na vědomí výši poplatků za inzerci v Ceníku turistických novin 2023.  
 
6. Odměna zaměstnanci DMO 
 
Ředitelka zažádala Výkonnou radu o zvýšení mzdy od ledna 2023. Předseda Sviták navrhl zvýšení 
mzdy o 15% se zdůvodněním, že současná mzda ředitelky nedosahuje ani průměrné mzdy 
v Libereckém kraji. 
 
Hlasování: PRO  8  PROTI 0  ZDRŹEL SE 0 
 
 
Usnesení VR 6/4/2022 
Výkonná rada schvaluje zvýšení platu ředitelce DMO ve výši 15% od ledna 2023. 



                                                                                                    
                                                                                                                                 
Pan Šmíd navrhl jednorázovou mimořádnou odměnu ředitelce DMO. 
 
Hlasování: PRO  8  PROTI 0  ZDRŹEL SE 0 
 
 
Usnesení VR 7/4/2022 
Výkonná rada schvaluje mimořádnou odměnu dle předloženého návrhu ředitelce DMO. 
 
 
7. Diskuse 
 
Výkonná rada dostala k dispozici aktuální znění podmínek Přímé podpory Libereckého kraje na rok 
2023. Pan Šmíd srovnal podmínky Libereckého a Ústeckého kraje a jedním z klíčových rozporů vidí ve 
formě vyplácení podpory (splátky, vyúčtování) a v přísných podmínkách plnění. Ředitelka 
poznamenala, že prozatím vše vždy DMO plnila na 100%, ale forma záloh a vyúčtování /poslední 
splátka/ až na přelomu února a března 2024 je neúnosné.  Dále není možné předfinancovat žádný 
projekt z vlastních zdrojů, což je další podmínka LB kraje a přímé podpory. DMO nemůže žádat o 
půjčku ani kontokorent, forma návratné finanční výpomoci se v současné době pro obce nejeví jako 
snadná a jednoduše prosaditelná v Radách a Zastupitelstvech.  
 
Hlasování: PRO  8  PROTI 0  ZDRŹEL SE 0 
 
Usnesení VR 8/4/2022 
 
Výkonná rada doporučuje Členské schůzi projednat podmínky Přímé dotace 2023, a to hlavně bod 
Způsob výplaty dotace. Závěrečné vyúčtování ve výši 500 tisíc Kč s vyplacením březen 2024 je pro 
DMO neúnosné.  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 

 


