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které se koná dne 25.05.2017 

___________________________________________________________________________ 
 
3.03 Destinace Lužické hory  
 
Předkládá: Ing. Stanislav Horáček, starosta 
 
Odůvodnění:  
Turistickou destinaci založil Svazek obcí Novoborska na základě impulsu a nabídky 
spolupráce od Českého Švýcarska o.p.s. Cílem Svazku obcí Novoborska je vytvořit novou 
turistickou destinaci Lužické hory jako významnou turistickou značku, která navazuje na již 
existující historickou oblast Lužické hory v rámci Libereckého kraje a v dalších příhraničních 
oblastech. Destinace by měla zahrnovat oblast od Krásné Lípy, přes území Svazku obcí 
Novoborska po Hrádek nad Nisou, na německé straně oblast Žitavských hor (kopíruje 
přirozeně geograficky ohraničené území hor). Veškeré související kroky realizuje Svazek obcí 
Novoborska za aktivní spolupráce s manažerem destinace České Švýcarsko, p. Jiřím Rakem. 
Důvodem pro založení turistické destinace Lužické hory byla nespokojenost s fungováním a 
aktivitami Sdružení Českolipsko (Českolipsko jako jeden z turistických regionů Libereckého 
kraje, jehož je Svazek obcí Novoborska členem). Do budoucna bude klíčový také postoj 
Libereckého kraje, zejména v otázce samotného určení turistických destinací a způsobu jejich 
financování s ohledem na aktuální strategii Libereckého kraje (nyní vystupuje destinace 
Lužické hory jako subregion v rámci turistického regionu Českolipsko). V současné době 
probíhají jednání s dalšími obcemi, městy a svazky na území Lužických hor (Liberecký i 
Ústecký kraj), se kterými by bylo vhodné uzavřít dohodu o spolupráci při rozvoji destinace. 
Důraz na přeshraniční spolupráci – s TGG Naturpark Zittauer Gebirge byla v dubnu 2017 
podepsána smlouva o spolupráci, na české i německé straně je výrazná podpora hejtmany 
obou oblastí (M. Půta, B. Lange).  
 
Další kroky: 
- bude podána žádost do Fondu malých projektů (česko-saská spolupráce), jehož cílem je 
zpracování studie o přeshraniční spolupráci a tvorbě destinačního fondu (analýza území, 
konkrétní kroky a plán činnosti, společná propagace) 
- příprava na zimní sezónu – spolupráce na společné propagaci zimních běžeckých tras a 
jejich údržbě, vydání společné mapy, výměna informací, koordinace aktivit 
- následně budou zahájeny aktivity na založení destinačního fondu a s tím související jednání 
se subjekty cestovního ruchu v oblasti Lužických hor. 
 
Členský příspěvek je pro r. 2017 ve výši 0 Kč. 
 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Dohodu o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace 
Lužické hory se společným destinačním fondem dle předloženého návrhu.  
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Dohody o budoucí spolupráci 
na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem.  



Dohoda o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem 

 
 

I. smluvní strany 

 
Svazek obcí Novoborska 
náměstí Míru 1 
473 01 Nový Bor 
IČ: 68955057 
jako zakladatel destinace, 
zastoupený Ing. Janem Svitákem, předsedou Svazku obcí Novoborska 
 
a 
 
xxx 
xxx 
IČ: XX 
jako člen destinace, 
zastoupený ………………………….  
 

II. Předmět a cíl dohody 

 

1. Předmětem dohody je vyjádření vůle obou stran podílet se na spolupráci v oblasti cestovního 
ruchu při budování nové turistické Destinace Lužické hory a vytvoření společného Destinačního fondu 
Lužické hory. 
 
2. Cílem této dohody je vytvořit předpoklady pro mnohostranně prospěšnou spolupráci, na jejímž 
základě bude možné rozvíjet cestovní ruch systematicky, synergicky a společně jako základní pilíř 
rozvoje regionu, vyjádřit společnou vůli budovat novou přeshraniční Destinaci Lužické hory 
s jednotným image a marketingem, a případně v rámci Destinačního fondu Lužické hory společně a se 
sdílenými náklady a odpovědností dlouhodobě financovat rozvoj šetrného cestovního ruchu regionu 
pod značkou Lužické hory s pozitivním socioekonomickým dopadem na místní obyvatele a budoucí 
členy destinačního fondu.  
 

III. Závěrečné ustanovení 

 

1. Vypovězení smlouvy jednou ze smluvních stran musí být oznámeno nejméně 6 měsíců předem. 
2. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem zástupců smluvních stran. 
3. Dohoda je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.  
 
 
V …………………. dne ……………………………   V …………………..dne ………………………… 
 
 
…………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 

Jméno a příjmení     Jméno a příjmení  
 
……………………………………………………………   ……………………………………………………….. 

Podpis       Podpis 
 
Za zakladatele vzniku Destinace Lužické hory  Za člena Destinace Lužické hory 
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