
Zpráva pro XXXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 24.05.2018 

___________________________________________________________________________ 
 
3.01 DMO Lužické a Žitavské hory, z. s.   
(DMO  = oficiální zkratka pro organizaci destinačního managementu) 
  
 
Předkládá: Ing. Stanislav Horáček, starosta 
 
 
Odůvodnění:  
Na svém zasedání dne 25.05.2017 Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo Dohodu o 
budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem.   
 
Pro založení spolku je potřeba odsouhlasit znění stanov zakládajícími členy – v tuto chvíli 
budou zakládajícími členy: obec Prysk (za Liberecký kraj), obec Rybniště (za Ústecký kraj) a 
spolek Ski Polevsko (zástupce neziskové oblasti). 

Stanovy DMO Lužické a Žitavské hory, z s. jsou přílohou tohoto materiálu.   

Členství ve spolku bude pro rok 2018 zpoplatněno symbolickým členským příspěvkem ve 
výši 100 Kč. Na první členské schůzi budou projednány členské příspěvky pro další roky. 
 
Chod spolku bude v této fázi zajišťovat kancelář Svazku obcí Novoborska. 
 
Varianta založení spolku shodou zakladatelů na obsahu stanov byla zvolena s ohledem na 
fakt, že se DMO Lužické a Žitavské hory bude podílet na vzniku spolku s Máchovým krajem, 
který jako celek bude vystupovat vůči Libereckému kraji jako jedno velké území zastupující 
západní část Libereckého kraje a bude tak moci čerpat dotace na rozvoj cestovního ruchu 
(jako tzv. oblastní destinace – spolek Lužické a Žitavské hory nyní budou tvořit tzv. lokální 
destinaci = toto vyplývá z definic Czech Tourism). Stěžejní ale bude samostatné fungování 
obou oblastí (Lužické hory/ Máchův kraj). Spojení uvedených území je pouze z důvodu 
vzniku zástupného spolku za Sdružení Českolipsko, které bude v nejbližší době zrušeno. 
 
Podle počtu sdružení financí v rámci spolku Lužické hory bude plánována další činnost. 
Konkrétní výše příspěvků bude předmětem jednání v rámci fungování spolku. 
 
 
 
 
Záměry destinace:  

- Propagace destinace, práce s veřejností, jednotný marketing 
- Spolupráce s LK a ÚK s cílem informovat o cestovním ruchu v destinaci 
- Jednotná koordinace v území destinace – spolupráce s obcemi a organizacemi 

centrálně přes spolek 



- Konkrétní produkty:  

• ve spolupráci s Lesy ČR a CHKO vytvoření lesní stezky v oblasti 
Lužickohorské magistrály a hřebenovky + koordinace zakládání veřejných 
tábořišť 

• vytyčení šetrných singltreků 

• tvorba přeshraniční nabídky s partnery v Žitavských horách 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vstup města Varnsdorf do spolku DMO Lužické a 
Žitavské hory, z.s.   
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města zastupováním města v orgánech spolku 
DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.    
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Stanovy spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.  
dle předloženého návrhu.  
 
 
 
 


