
Zpráva pro 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 2. prosince 2021 

_________________________________________________________________________ 
 
 
4.01 Členské příspěvky 
 
 
Předkládá: Ing. Jana Kociánová 
                    vedoucí ekonomického odboru  
 
Odůvodnění: 
Město Varnsdorf je členem a hradí členský příspěvek u následujících organizací, 
doporučujeme zastupitelstvu města zvážit členství a plynoucí výhody.  
 
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín 
Členský příspěvek předpoklad pro r. 2022 činí 15 000,- Kč  (r. 2021 příspěvek 15 000,-Kč). 
Město Varnsdorf zastupoval starosta ThMgr. Roland Solloch. 
Iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s Vládou ČR, ministerstvy, 
ústředními správními úřady, orgány Ústeckého kraje a orgány samospráv okresu Děčín 
v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje regionu. 
 
Euroregion Nisa, Liberec 
Členský příspěvek předpoklad pro r. 2022 činí 75 585,- Kč (r. 2021 příspěvek 75 965,-Kč). 
Město Varnsdorf zastupoval starosta ThMgr. Roland Solloch. 
Společné pracovní skupiny složené z českých, polských a německých odborníků pro 
přeshraniční spolupráci v rámci společných projektů. 
 
DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. 
Členský příspěvek předpoklad pro r. 2022 činí 40 000,- Kč (r. 2021 příspěvek 40 000,-Kč). 
Město Varnsdorf zastupoval starosta ThMgr. Roland Solloch. 
Záměrem spolku je propagace destinace, práce s veřejností, jednotný marketing. Spolupráce s 
LK a ÚK s cílem informovat o cestovním ruchu v destinaci a jednotná koordinace v území 
destinace – spolupráce s obcemi a organizacemi. 
 
Dobrovolný svazek obcí Tojštejn 
Členský příspěvek předpoklad pro r. 2022 činí 50 000,- Kč (r. 2021 příspěvek 50 000,-Kč). 
Město Varnsdorf zastupoval starosta ThMgr. Roland Solloch. 
Zvýšení turistické návštěvnosti kraje. Péče o zlepšení služeb obyvatelstvu, historické a 
kulturní památky, čistotu obcí apod. 
 
Svaz měst a obcí ČR 
Členský příspěvek předpoklad pro r. 2022  činí 52 166,- Kč ( r. 2021 příspěvek 52 402,-Kč) 
Město Varnsdorf zastupoval ThMgr. Roland Solloch. 
Obhajuje společné zájmy a práva měst a obcí, podílí se na přípravě zákonů a dalších opatření 
s dopadem na místní samosprávu, je možné se zapojit do činností svazu, který je zdrojem 
mnoha informací a kontaktů, vzdělávací činnost, finanční konference a další.  
 
Destinační fond Českého Švýcarska 
Členský příspěvek předpoklad pro r. 2022  činí 41 000,- Kč ( r. 2021 příspěvek 33 116,-Kč) 
Město Varnsdorf zastupoval ThMgr. Roland Solloch. 



Členství v Destinačním fondu je formou participace obcí a měst na komunikační a rozvojové 
platformě, zřízené za účelem společného financování propagace cestovního ruchu, jeho 
udržitelného rozvoje a společného ovlivňování klíčových změn v oblasti. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských 
příspěvků dle předloženého návrhu. 


