Dohoda o založení spolku
Destinační agentura Krušnohoří, z.s.
Zakladatelé spolku:
(1) Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48; 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ70889546
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
Bankovní spojení: 94-842 3411 / 0710 (882 733 379 / 0800)
(dále jen „První zakladatel”)
(2) Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88; 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
Zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem
Bankovní spojení: 27 – 562 280 0267 / 0100
(dále jen „Druhý zakladatel”)
(3) Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
Sídlo: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 29094038
DIČ: CZ 29094038
Zastoupený: RNDr. Michalem Urbanem, CSc., ředitelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Třetí zakladatel”)
(4) …
uzavřeli níže uvedeného dne tuto dohodu o založení a stanovách tohoto spolku:
Název spolku: Destinační agentura Krušnohoří, z.s.
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

1.

PREAMBULE DOHODY

Motivací Zakladatelů pro založení organizace destinačního managementu pro Krušné hory je
společný zájem podporovat cestovní ruch na území Krušných hor a přispívat k jeho
dlouhodobému rozvoji.
Mezi hlavní společné cíle patří:
▪

Zvýšení konkurenceschopnosti Krušných hor v oblasti cestovního ruchu

▪

Zřízení platformy pro efektivní řízení a rozhodování v oblasti cestovního ruchu
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▪

Zajištění efektivní a koordinované marketingové činnosti za účelem propagace Krušných
hor

▪

Zřízení platformy umožňující efektivně řešit současné i budoucí problémy cestovního
ruchu v Krušných horách

▪

Umožnění realizace stanovené strategie cestovního ruchu pro Krušné hory

▪

Zvýšení účinnosti marketingové strategie Destinační agentury Krušnohoří, z.s.

▪

Zapojování veřejnosti do rozvoje Oblasti s využitím efektivních participačních nástrojů a
metod

▪

Spolupráce s aktéry z kreativních a kulturních odvětví, především při plánování a rozvoji
udržitelné turistické infrastruktury a při marketingových aktivitách, a to i prostřednictvím
místních oborových sítí, zastřešujících a podpůrných organizací

▪

Zřízení platformy pro zastupování, prosazování a hájení zájmů svých členů

Za účelem naplňování těchto cílů Zakladatelé zakládají spolek (organizaci destinačního
managementu Krušné hory) jako samosprávný a dobrovolný svazek svých členů a aktivně se
podílejí na jeho činnosti.
Zakladatelé spolku vyjadřují svůj společný zájem podporovat cestovní ruch na celém území
Krušných hor, včetně lokalit, ve kterých v současné době není využíván jejich potenciál pro
cestovní ruch. Zároveň tím vyjadřují svůj úmysl podílet se na chodu spolku v souladu
s principem destinačního managementu „3K“, který stojí na třech základních pilířích:
▪

Komunikace – soustavná vzájemná výměna informací mezi zapojenými subjekty

▪

Koordinace – zajištění věcného, finančního, časového a prostorového souladu
organizace realizovaných činností jednotlivými zapojenými subjekty

▪

Kooperace – spolupráce mezi zapojenými subjekty, na jejímž základě vznikají
synergické efekty ve formě přidané hodnoty pro spolupracující subjekty

Prvními členy Správní rady jsou:
Ing. arch. Vojtěch Franta za Karlovarský kraj
Mgr. Jiří Řehák za Ústecký kraj
Mgr. Rostislav Kadlec za Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Prvními členy Dozorčí rady jsou:
Mgr. Veronika Vodičková za Karlovarský kraj
Ing. Jan Růžička za Ústecký kraj
František Holý za Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
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Přílohou této dohody jsou Stanovy spolku, které zakladatelé svým podpisem níže schvalují.

V ………………… dne ………………

Ing. Jan Schiller
hejtman
Ústecký kraj
IČO: 70892156

Ing. Petr Kulhánek
hejtman
Karlovarský kraj
IČ: 70891168

RNDr. Michal Urban, CSc.
ředitel společnosti
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
IČ: 29094038
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