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Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo dle Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve
výši 50 000 Kč do Destinačního fondu na rok 2018 a
schvaluje
výše navrhovanou částku.

Stanovisko RM:
Usnesením RM 17 18 31 02 ze dne 24.10.2017
Rada města projednala dle Dodatku č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve výši
50 000 Kč do Destinačního fondu na rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města výše navrhovanou částku
schválit.

Cena:

50 000,00

Návrh postupu:
Důvodová zpráva:
Destinační fond je společným finančním zdrojem pro rozvoj cestovního ruchu, do kterého přispívají aktéři
cestovního ruchu v regionu. Děčín přispívá již od roku 2009.
V roce 2016 byla upravena Dohoda o zřízení Destinačního fondu (Příloha č. 1) a v roce roce 2017
Dodatek č. 2 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko, který upřesňuje poskytované plnění
(Příloha č. 2).
Vzhledem k tomu, že o.p.s. České Švýcarsko nesplnila plnění bodu č. 2 - Branding, navrhujeme snížení
příspěvku z částky 100 000 Kč (poskytnuto v roce 2017) na 50 000 Kč.
O.p.s. České Švýcarsko totiž nezajistila průběžnou podporu značky a loga Děčína na webových stránkách
www.ceskesvycarsko.cz (není uvedeno logo ani znak města, není uvedeno partnerství) ani dostatečnou
prezentaci města v průběhu roku 2017 na facebooku. Tuto podmínku plnění považujeme za velmi důležitou.
Pokud dojde k nápravě, bude možné jednat o navýšení příspěvku.
Vyjádření:
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Komentář:

Příloha:

Dohoda o zřízení DF
CS_fin.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Petr Hodboď

OPO

20.11.2017 12:17
podepsáno

Předkladatel:

Mgr. Hana Cermonová

PRIM

21.11.2017 09:08
podepsáno

Dodatek č. 2
k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko

České Švýcarsko o.p.s
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
IČ: 25436911
zastoupený Ing. Jiřím Tutterem, ředitelem,
jako správce fondu na straně jedné
a
Statutární město Děčín se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly,
IČ: 00261238, zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou,
dále jen „město Děčín“
jako přispěvatel na straně druhé
se dohodly na změně Dohody o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku
č. 1 k Dohodě o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko, a to takto:
Z článku 2.2 Dohody o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku č. 1 k Dohodě
o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko se vypouští ujednání „roční poplatek 200 000 Kč
(počínaje rokem 2016)“, které se nahrazuje následujícím ujednáním: „Příspěvek za rok 2017 činí
100.000,- Kč. Počínaje příspěvkem za rok 2018 bude výše ročního příspěvku do Destinačního
fondu České Švýcarsko stanovena usnesením zastupitelstva města Děčín, a to vždy do konce
října předchozího roku na rok následující.“
Dohoda o zřízení Destinačního fondu České Švýcarsko ve znění Dodatku č. 1 k Dohodě o zřízení
Destinačního fondu České Švýcarsko se mění tak, že tam, kde Dohoda odkazuje na Dodatek č. 1, se
jedná o odkaz na všechny číslované Dodatky k Dohodě uzavřené mezi stranami.

Poskytované plnění
1. Marketing:
České Švýcarsko průběžně zajistí: odborné poradenství pro vývoj cestovního ruchu, umístění
prezentace Děčína na www.ceskesvycarsko.cz, bezúplatné poskytovaní regionálního loga.
2. Branding:
České Švýcarsko o.p.s. zajistí průběžně podporu značky a loga Děčína ve vazbě na region
3. Turistická doprava:
České Švýcarsko o.p.s. komunikuje v mediích pro veřejnost, pro členy destinačního fondu i
pro partnery v cestovním ruchu, s nimiž pracuje město Děčín, ve věci systému turistické
vlakové a autobusové dopravy na Děčínsku/Českém Švýcarsku informace o dopravních
spojeních pro návštěvníky ČŠ
4. Prezentace Děčína na akcích:
České Švýcarsko o.p.s. zastupuje město Děčín na akcích, kde je účastníkem
(vystavovatelem, organizátorem), zejména v Sasku: Tourimusbörse Bad Schandau/duben,
Naturmarkt Wehlen/září, Stadtfest Dresden/srpen, Weifbergturmfest Hinterhermsdorf/září.
5. Prezentace Děčína v projektu zelené dopravy FahrtZiel Natur:
České Švýcarsko o.p.s. prezentuje značku Děčína v turistických jízdních řádech CZ/D
v nákladu cca 90.000 ks a podpoří snahu Děčína o získání statutu hlavního nádraží jako
Nádraží NP České Švýcarsko.

6. Best practice:
- České Švýcarsko o.p.s. zajistí společně s pracovníky CR magistrátu města Děčín 1x
ročně setkání s podnikateli a pracovníky CR v Děčíně – hodnocení minulého roku/návrh
pro příští rok;
- České Švýcarsko o.p.s. zajistí nabídku placených tras s průvodcem pro veřejnost,
začínajících v Děčíně.
7. České Švýcarsko o.p.s. zajistí pro město členství v Poradním sboru při Destinačním fondu
Českého Švýcarska.
8. České Švýcarsko o.p.s. zkoordinuje na žádost statutárního města Děčína společné akce
partnerských měst Děčín a Pirna.

V Krásné Lípě
Dne:

-------------------------------Správce fondu

---------------------Přispěvatel

Dohoda o zřízení

Destinačního fondu
Českého Švýcarska

České Švýcarsko o.p.s
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
IČ: 25436911
zastoupený Ing. Jiřím Tutterem, ředitelem,
jako správce fondu na straně jedné
a
Statutární město Děčín se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly,
IČ: 00261238, zastoupené Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou,
dále jen „město Děčín“
jako přispěvatel na straně druhé
České Švýcarsko, o.p.s. a statutární město Děčín se dohodli na tom, že město Děčín
tímto přistupuje k dohodě o zřízení destinačního fondu, kterou již uzavřelo České
Švýcarsko, o.p.s. a ostatní zřizovatelé. Znění dohody je uvedeno níže.“
1a Prohlášení
České Švýcarsko je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou
atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme a podnikáme,
chránit a rozvíjet k jeho prospěchu. Věříme, že šetrný rozvoj cestovního ruchu
napomůže zlepšení života v tomto regionu, zejména pro jeho obyvatele.
Podporujeme takový turistický rozvoj, který návštěvníky a obyvatele regiony
spojuje, nikoliv rozděluje. Tyto důvody nás vedou k založení společného
destinačního fondu, z něhož jsou podporovány činnosti prospívající Českému
Švýcarsku.
1b Preambule
Destinační fond je určen pro rozvoj šetrného cestovního ruchu v Českém Švýcarsku,
přičemž jeho přispěvateli jsou zejména místní podnikatelé v cestovním ruchu,
obce, krajská samospráva i organizační složky státu působící v ochraně přírody.
Přispěvatelé Destinačního fondu dostávají proti svému příspěvku konkrétní
protihodnotu (viz Příloha č. 1 a Dodatek č. 1 pro město Děčín).
Hlavním předmětem využití příspěvků Destinačního fondu je:
- propagace přispěvatelů v rámci širšího regionu České Švýcarsko, tj. regionu
zahrnujícího rámcově území okresu Děčín; tato propagace spočívá zejména ve
vydávání turistických katalogů, prezentaci regionu na veletrzích cestovního
ruchu, prezentaci regionu na internetu apod.
- regionální doprava turistickými autobusy, případně sezónní vlaky aj.

-

tvorba a poskytování turistických produktů formou pobytových balíčků,
tematických nabídek apod., které podporují konkrétního přispěvatele.
tvorba společně plánovaných regionálně významných turistických projektů
s přednostním efektem pro přispěvatele odpovídající povaze projektu.

Důvodem zřízení Destinačního fondu je společné odhodlání všech zúčastněných
subjektů rozvíjet po vzoru vyspělých evropských destinací systematicky, synergicky
a společně cestovní ruch jako základní pilíř socio-ekonomického rozvoje regionu,
který nepřispívá k poškozování přírodních hodnot. Destinační fond je proto založen
na principu partnerství všech zúčastněných subjektů s cílem šetrnou formou,
společně a se sdílenými náklady a odpovědností dlouhodobě financovat rozvoj
šetrného cestovního ruchu v regionu České Švýcarsko.
2. Zřizovatelé - strany dohody a jejich závazky
Zřizovateli Destinačního fondu jsou:
A) Zřizovatelé – vizionáři
B) Zřizovatelé – přispěvatelé
C) Správce fondu
2.1. Zřizovatelé - vizionáři
Zřizovatelé – vizionáři jsou řádní iniciátoři a přispěvatelé Destinačního fondu,
jejichž příspěvek je určen zejména na stálý chod a rozvoj aktivit realizovaných z
příspěvků Destinačního fondu. Zřizovatelé – vizionáři mají nárok na protiplnění dle
Přílohy č. 1 a Dodatku č. 1 pro město Děčín a nad rámec placení svého řádného
příspěvku se zavazují zajistit konkrétní činnosti v oblasti turistického ruchu, a to
takto:
Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
se závazkem hradit každoročně:
- provoz turistického autobusu na trase (Děčín) – Hřensko – Jetřichovice –
Krásná Lípa a zpět v rozsahu Velikonoce - 31. 10., víkendy 4x denně; o
prázdninách 4x denně každý den)
- účast Ústeckého kraje na nejméně 4 veletrzích cestovního ruchu, mj.
Holiday World Praha a dalších; přičemž účast pro prezentaci regionu
České Švýcarsko zajišťovaná společností České Švýcarsko, o. p. s., je na
stánku Ústeckého kraje bezplatná
ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko, se sídlem Pražská 52, 407 46
Krásná Lípa
se závazkem hradit každoročně:
- monitoring návštěvnosti v rámci monitorovacího systému sčítacích bodů
v NP České Švýcarsko; přičemž výsledky tohoto sčítání bude bezúplatně
zveřejňovat a poskytovat přispěvatelům Destinačního fondu
- údržbu cestní sítě v Národním parku České Švýcarsko
- provoz alespoň dvou informačních středisek/bodů NP České Švýcarsko
- bezplatnou prezentaci přispěvatelů Destinačního fondu ve svých
informačních střediscích/bodech

-

další aktivity související s řízením a rozvojem cestovního ruchu v regionu
včetně propagace

2.2 . Zřizovatelé – přispěvatelé
Zřizovatelé – přispěvatelé jsou řádní iniciátoři a přispěvatelé Destinačního fondu
bez závazku zajišťovat turistické činnosti, kteří mají nárok na protihodnotu dle
Přílohy č. 1 a Dodatku č. 1 pro město Děčín a to v kategoriích:
V kategorii Rozvoj, Marketing, Reklama.
Kompletní a aktuální seznam všech členů Destinačního fondu v jednotlivých
kategoriích je dostupný na:
http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/destinacni-fond-ceske-svycarsko/
2.3 . Správce fondu
Správce fondu České Švýcarsko o.p.s. se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46
Krásná Lípa se zavazuje realizovat z příspěvků destinačního fondu každoročně
zejména:
- Umístění reklamy na zařízení přispěvatelů na www.ceskesvycarsko.cz
včetně uvedení fota zařízení přispěvatele a doplňkových informací
- Přednostní bezplatná nabídka přispěvatele v Domě Českého Švýcarska
- Umístění materiálů propagujících zařízení přispěvatele v 3 informačních
střediscích
- Poskytování regionálního loga bezúplatně
- Koordinace prezentace regionu (i vlastní prezentace přispěvatelů)na
veletrzích cestovního ruchu zajišťovaných Ústeckým krajem a bezplatné
umožnění propagace přispěvatelů na veletrzích a výstavách CR, zejména
v regionu
Turistické jízdní řády v přeshraničním měřítku, 1x ročně pro sezónu duben říjen
Katalog ubytování nebo Katalog turistických služeb v Českém Švýcarsku se
zvýhodněnou prezentací přispěvatele (pokud vhodné) a zvýhodněnou pozicí
přispěvatele: vydání 1x za dva roky elektronicky
- Upřednostnění přispěvatelů s odpovídajícím turistickým vybavením při
vývoji nových pobytových programů
- Sběr a umístění propagačních materiálů přispěvatele na všech
propagačních akcích pro veřejnost, kterých se správce fondu zúčastňuje
- Nabídka vhodných produktů na přání přispěvatele na www.kudyznudy
apod. a akčních nabídek přispěvatelů na www.ceskesvycarsko.cz
- Zvýhodněné podmínky pro přispěvatele při tvorbě propagačních materiálů
a odběru produktů správce fondu (5% z distribuční ceny)
- Koordinace trasování, frekvencí, tarifů a propagace regionální dopravy
v Českém Švýcarsku, zejména turistického autobusu zajišťovaného
Ústeckým krajem
- Podání 2 projektových žádostí pro regionální rozvoj cestovního ruchu
ročně se zvýhodněným efektem pro přispěvatelské subjekty, které
odpovídají povaze projektu

-

-

-

Postupné rozšiřování orientačního systému v obcích Českého Švýcarska na
základě získaných dotací, se zvýhodněným efektem pro přispěvatelské
subjekty
Celoroční provoz Domu Českého Švýcarska
Vzdělávání turistických průvodců, správa systému průvodcovských služeb
Administrativní zajištění chodu Destinačního fondu ve vazbě na
přeshraniční spolupráci v Českosaském Švýcarsku včetně fungování
Poradního sboru (viz Příloha č. 2)
Exkluzivní prezentace zejména přispěvatelů-vizionářů v publikacích
financovaných z Destinačního fondu

3. Základní činnost Destinačního fondu – hlavní formy spolupráce
Z Příspěvků shromážděných v Destinačním fondu a na základě závazků zřizovatelůvizionářů jsou pravidelně realizovány tyto základní činnosti:
-

-

-

Elektronické vydávání katalogu ubytovatelů/katalogu služeb v regionu České
Švýcarsko ( 1x za 2 roky)
Vydávání brožury Turistické jízdní řády v Českosaském Švýcarsku každý rok
Webová prezentace www.ceskesvycarsko.cz spolu s prezentací přispěvatelů a
jejich akčních nabídek (celoročně)
Koordinace účasti regionu České Švýcarsko a vlastní prezentace přispěvatelů (na
základě dodaných materiálů) v regionu České Švýcarsko na výstavách a
veletrzích cestovního ruchu
Koordinace tarifů, propagace a vlastní provoz turistického autobusu Českým
Švýcarskem v turistické sezoně nejméně v rozsahu 4x denně o víkendech a o
letních prázdninách.
Prezentací přispěvatelů (na základě dodaných materiálů) v nejméně 3
informačních střediscích
Podání minimálně 2 žádostí o dotace/projektové dokumentace na rozvoj
turistiky v regionu (každoročně)
Bezplatné poskytnutí regionálního loga a výsledků monitoringu návštěvnosti
v Národním parku České Švýcarsko
Vytvoření nových turistických produktů zejména pro skupiny na základě
požadavků konkrétních přispěvatelů v kategorii Marketing
Správa systému certifikovaných průvodcovských služeb
Administrativní zajištění chodu Destinačního fondu ve vazbě na přeshraniční
spolupráci v Českosaském Švýcarsku včetně fungování Poradního sboru (viz
Příloha č. 2)

Bližší specifikace pravidelné činnosti je uvedena v Příloze č. 1 a v Dodatku č. 1 pro
město Děčín.
4. Příspěvek a roční protihodnota
Výše ročního Příspěvku do Destinačního fondu a protihodnota, která za toto plnění
bude z Destinačního fondu přispěvateli v příslušném roce poskytována, je dána
Příloze č. 1 a v Dodatku č. 1 pro město Děčín, která tvoří nedílnou součást této

Dohody. Přispěvatel má nárok pouze na takový rozsah činností, který je uveden
v Příloze č. 1 a v Dodatku č. 1 pro město Děčín.
Příspěvek zřizovatelů fondu (viz čl. 2) je splatný na samostatný účet Správce fondu
(čl. 6.), číslo účtu 78-5193690257/0100 vždy do 31. března roku, ve kterém budou
základní činnosti (čl. 3) poskytovány. Příspěvek nových přispěvatelů fondu je
splatný do čtrnácti dnů od podpisu této Dohody, resp. jejího Dodatku.
5. Právní subjektivita – statut fondu
Destinační fond nemá právní subjektivitu. Organizační správu fondu vykonává
správce destinačního fondu České Švýcarsko o.p.s. (čl. 6.), a to v intencích
usnesení Poradního sboru Českého Švýcarka pro cestovní ruch (dále jen Poradní
sbor).
6. Správce Destinačního fondu
Destinační fond je spravován obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, která
je takto vlastníkem poskytnutých finančních příspěvků.
Správce fondu Příspěvky používá na pokrytí Základních činností a odpovídá a ručí
Přispěvatelům za to, že použije prostředky z Destinačního fondu v souladu s touto
Dohodou a Přílohou č. 1 a Dodatkem č. 1 pro město Děčín.
Správce fondu se zavazuje vyvíjet činnost k aktivnímu vyhledávání a získávání
dotačních zdrojů či jiných zdrojů financování, které by umožnily uskutečňování
většího, než základního rozsahu činností (čl. 3). V případě získání dotačních zdrojů
na činnosti obdobné povaze činností v čl. 3, budou ušetřené příspěvky využity buď
na kofinancování dotovaných turistických projektů s celoregionálním dopadem,
nebo o jejich využití rozhodne Poradní sbor formou uvedenou v čl. 7.
7. Rozdělování prostředků Destinačního fondu
Rozdělení prostředků Destinačního fondu doporučuje Poradní sbor definovaný
v Příloze č. 2, který při svém rozhodování zohledňuje celkovou výši ročních
příspěvků a je oprávněn adekvátně upravit rozsah činností definovaných v čl. 3 a
v Příloze č. 1 a v Dodatku č. 1 pro město Děčín. O použití prostředků z Destinačního
fondu rozhoduje jako statutární orgán správní rada Správce fondu. Správní rada je
při svém rozhodování vázána touto Dohodou, pokud jde o Základní činnosti a
protihodnoty určené v Příloze č. 1 a Dodatkem č. 1 pro město Děčín a doporučeními
Poradního sboru.
8. Přistoupení dalších účastníků Dohody
Jiný subjekt než Zřizovatelé, uvedení v čl. 2, se stává účastníkem této Dohody
podpisem jejího dodatku, který podepisuje Přispěvatel a statutární orgán správce
fondu, a zaplacením Příspěvku. Toto ujednání platí také pro zřizovatele Ústecký
kraj a statutární město Děčín.
V případě požadavku Přispěvatele, resp. Zřizovatele na technické změny této
dohody, které jsou výhradně formálně administrativní povahy, které se týkají

výhradně Přispěvatele, resp. Zřizovatele a nemají podstatný vliv na obsah a
podstatu této dohody, lze takové změny uskutečnit číslovaným dodatkem
podepsaným Správcem fondu a tímto Přispěvatelem, resp. Zřizovatelem.
Subjekt (i Zřizovatel) přestává být účastníkem této Dohody nezaplacením Příspěvku
na příslušný kalendářní rok, popř. také nesplněním závazku uvedeným u zřizovatelů
– vizionářů v čl. 2.
Každý subjekt se stává opakovaně účastníkem této Dohody zaplacením Příspěvku na
příslušný kalendářní rok a zároveň – v případě zřizovatelů – vizionářů – splněním
závazků uvedených v čl. 2.
9. Platnost a účinnost
Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu Zřizovateli.
Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy nejméně 50% Zřizovatelů uhradí příslušný
Příspěvek. Nárok na protihodnotu dle Přílohy č. 1 a Dodatku č. 1 pro město Děčín
vzniká Zřizovateli až po zaplacení příspěvku.
Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou – do splnění jejího účelu.
Tato Dohoda zaniká v případě, že objem příspěvků do Destinačního fondu v daném
roce bude nižší než 500 tis., což neumožní realizovat alespoň polovinu činností
uvedených v čl. 3.
10.

Závěrečná ustanovení

Každý ze Zřizovatelů obdrží po jednom vyhotovení Dohody.
Tato Dohoda je doplňována číslovanými dodatky, obsahujícími jméno a výše
příspěvku nového Přispěvatele.
Příloha č. 1: Příloha č. 1
Příloha č. 2: Poradní sbor
Příloha č. 3: Dodatek č. 1

V Krásné Lípě
Dne ………………………

V Děčíně
Dne …………………

……………………………………
Správce fondu

…………………………………
Přispěvatel

Příloha 2
Poradní sbor
(bližší informace - výtah ze stanov)
1) Název:
Poradní sbor o.p.s. České Švýcarsko /dále jen Poradní sbor/
2) Složení:
 Město Děčín
 Město Česká Kamenice
 Obec Hřensko
 Obec Jetřichovice
 Obec Srbská Kamenice
 Město Krásná Lípa
 Město Šluknov
 Město Varnsdorf
 Správa NP České Švýcarsko
 Správa CHKO Labské pískovce
 Nord Bohemia Golf s.r.o.
 Nobilis Tilia s.r.o.
 Matěj Kudla (Penzion Na Stodolci)
 Emil Bláha (Penzion Balnika a město Mikulášovice)
 České Švýcarsko, o.p.s.
3) Cíl činnosti Poradního sboru
Poradní sbor je neziskové sdružení právnických osob bez právní formy, které bylo
ustanoveno na základě rozhodnutí členů řídící skupiny Koncepce cestovního ruchu regionu
České Švýcarsko za účelem:
1) koordinace záměrů jednotlivých rozvojových aktérů a naplnění vize turistického
regionu ve smyslu
 společného marketingu
 podávání projektových záměrů
 koordinace turistické dopravy
2) eliminace živelného rozvoje cestovního ruchu a s tím spojených rizik v oblasti ochrany
přírody a krajiny
3) zajištění kvality a nabídky služeb cestovního ruchu
4) sladění záměrů všech aktérů v oblasti cestovního ruchu
4) Jednání Poradního sboru:
 Nejvyšším orgánem je zasedání Poradního sboru, které svolává České Švýcarsko o.p.s.
(jako administrativní a výkonný orgán Poradního sboru) nejméně jednou krát do roka.
 Poradní sbor rozhoduje především o strategických otázkách v oblasti rozvoje cestovního
ruchu. Doporučuje (ve formě doporučujících usnesení) svým členům, výkonnému orgánu
i pracovním skupinám realizaci strategických či konkrétních úkolů.
 Průběh zasedání řídí zástupce o.p.s. České Švýcarsko. Jednotliví členové Poradního
sboru jsou zastoupeni na základě jmenování statutárním zástupcem stálým členem
Poradního sboru nebo zástupcem stálého člena.
 Zasedání Poradního sboru je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina
členů Poradního sboru.




Poradní sbor rozhoduje hlasováním, přičemž usnesení je platné v případě, že je přijato
více než polovinou přítomných členů a zároveň není v rozporu se stanovami Poradního
sboru.
Z jednání se pořizuje zápis, který obdrží každý člen Poradního sboru.

5) Pracovní skupiny Doprava
V rámci Poradního sboru pracuje skupina Doprava, kterou svolává České Švýcarsko o.p.s.
dvakrát do roka. Skupina řeší podněty zejména v oblasti turistické dopravy v regionu,
včetně návrhu jízdních řádů. Pracuje ve složení těchto zástupců:
-

Město Děčín
Město Česká Kamenice
Město Mikulášovice
Město Dolní Poustevna
Obec Rybniště
Obec Staré Křečany
Správa NP České Švýcarsko
Odbor Dopravy Ústeckého kraje
České Švýcarsko o.p.s.

