
Magistrát města Děčín
Materiá| do iednání radv města dne: 25.6.2015 zM 15 06 06 01

Název: Dotace na provoz informačního centra v budově h|avního nádraŽí

Návrh na usnesenÍ:

Zastupite|stvo města projedna|o Žádost Spo|ečnosti přáte| Děčína _ Amici Decini o dotaci
na provoz informačního centra a

schvaluje

.1 . poskytnutí dotace Spo|ečnosti přátel Děčína _ Amici Decini ve výši
104 160'- Kč na zaj ištění provozu informačního centra v budově h|avního nádraží
od července do prosince 2015,

2' uzavřeni Veřejnoprávní sm|ouvy o poskytnutí dotace.

Stanovisko RM :

Rada města na své schůzi dne 9. 6. 2015 usnesením č. RM 15
Žádost Společnosti přátel Děčína - Amici Decini o dotaci na provoz
doporučiIa zastupite|stvu města přijmout usnesení d|e před|oŽeného

11 31 04 projednala
informačního centra a
návrhu.

Cena: ,104 160 Kč

Návrh postupu: RM doporučuje přijmout usnesení dIe předloŽeného návrhu

Důvodová zpráva:

Spo|ečnost přáte| města Děčína - Amici Decini požáda|a dne 17.4.2015 o poskytnutí
dotace na provoz informačního centra na hlavním nádražÍ (Příloha č. 1). Amíci Decini
provozují informační centrum od srpna 2014. Měsíčně odevzdávají výkaz obs|ouŽených
návštěvníků a turistů' kteří do Děčína přije|i a informační centrum navštívil i '  od srpna 20.14
informační centrum navštívi|o přes 3 000 turistů.
Amici Decini žádají o navýšení dotace z 12 500 Kč měsíčně tj. 50 Kč/ hodinu na ,lg 840
Kč měsíčně tj' B0 Kč /hodinu, což zhruba odpovídá mzdě pracovníc informačního centra
v městské knihovně. oddělení kanceláře primátorky a cestovního ruchu navrhuje zvýšit
dotaci pouze na 70 Kč /hodinu. Pracovní náp|ň v informačním centru V městské knihovně
je širší neŽ náp|ň pracovníků na h|avním nádraži ' Žádost o poskytnutí dotace a její
navýšení diskutova|a také Komice cestovního ruchu, která však nezauja|a jednoznačný
postoj a k danému tématu se nevyjádři|a.
Dotace je určena na úhradu personá|ních nákladů. V informačním středisku s|ouŽí
10 č|enů spo|ečnosti Amici Decini. od května je informační centrum certif ikováno
v jednotné k|asifikaci turistických informačních center V Čn. e;it č|enem Asociace
turistických informačních center znamená nestát mimo profesní děnÍ, dá|e vzájemnou
výměnu zkušenostÍ, vzdě|ávání' společnou propagaci s ostatními informačními centry po
cR.



Dotace na provozování informačního centra bude kryÍa z rozpočtu odboru provozního a
organlzačního' kapitoly 31.

Ing. Petr Hodbod' oPo

Předkladatel: Ing' Jaromír Zajíček, MPA TAJ

Počet pří|oh: 3



. $ojerlnáv& úvrb dosavarkrí prezidentky Společrrost dr'Smíšt<ové, aby ýbor zvolil za prezode,nb
. Ělena ýbonr dr' PeEa Náóvomíka. Po Geobec,né diskusi proběblo hlasovrírrí alrlanací.
l{á*fii'ď"
oficiábdo ástrrpoem Spoleěrrosti se strivá PbDr' Pet Nridvornlk

; '' Zapsala: MboslavaMacormová
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SMLOUVA
o poskytnutí dotace

t .

Subjekty smlouvy
statutáÍní město Děěín' |Č: 002 6,1 238, MÍrové nám. 117515' DéěÍn |V' ě. ú. 921402389/0800' Vedený
u České spořitelny, a. s', Poboěka Děčln. dále jen poskytovate|.
zastoupené: Mgr' Marie BlaŽková, primátorka

spo|ečnost přátel Děěína - Amici Decini, |Ó| .14866501, se sídlem zbro,inická 1, 405 02 DěčÍn ,1' ě'ú'
gqel osasssioaoo, Vedený u ěeské sPořite|ny, a.s., zapsána u KÍajského sbudu v ÚstÍ nad Labem pod sP
zn. c 25398. dá|e jen přÍjemce'
statutární orgán (zastoupená): PhDr. Petr Nádvorník, pÍezident

Dotacs bude poskytnuia bézhotovostně na bankovnÍ účet uréený přÍjemcem dotace'

Doba pÍo dosaŽenl úče|u jé stanovena na ěervenec - prosinec 2015'

sm|uvnl strany se dohodly, s přihlédnutÍm kzák' č' 101/2000 sb., o ochraně osobnÍch Úda.|ů' a o změně
něKerých zákonů, Ve zněnÍ pozdějšÍch předpisů' Ž tuto sm|ouvu zveřejnÍ na Webových stránkách
siatutárnÍho města DěěÍn, nestanovÍ-|i práVnÍ předpis jinak'

PřÍjemc€ dotacé,ié V přÍpadě zrušenl práVnické osoby s likvidacÍ poMngn PředIožit poskytovate|i Vyúč'továnÍ
dotaca a nevyčérpané finanění prostředky ke dni zrušenÍ PráVnické osoby s |ikýidací vrátit na ě' ú.
92140238910800 ved' U České spoňte|ny' a's., poboěka DěěÍn' V přÍPadě př6měny práVnické osoby je
přÍjemce dotace Povinen informovat posMovate|e dotacé pÍsemnou formou do pětl dnů o tom' na Kený
subjeK Přejdou PráVa a povinnosti z tao sm|ouvy.

Poskytovďel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit V přÍPadé, Žé přÍjemce dotac€ nedodÉÍ sjednané
podmÍnlq dotaca'

tv.
ostatnÍ a záVěřečná ustanovení

PřÍjemce dotace bere na VědomÍ' Že činnosi jlm provozovaného inÍocentra metodicky Pod|éhá oddě|eni
kance|áře primátorlq a céstovr]Ího ruchu |\4agistíátu města Děčín a zavazuje se s oddě|enÍm úzce
spoluDracovat.

PřÍjemcé dotace se zavazuje, Že bude pro oddě|énÍ kance|áře primátorky cestovnÍho ruchu Magistrátu města
DěčÍn sm|uveným způsobem evidovat náVštěVnost informaěnÍho centra.

za úěe|em provozu informačnÍho cenlra propůjčí poskytovátel příjemci prostory Ve VýpravnÍ budově h|avního
v|akového nádrďi V DěěÍně |V-Podmoklech (Včétně VybavenÍ) a informační polygon před budovou. Přljemce
bude svěřené prostory (Vě6tně VybavenÍ) uŽÍVat Výhradně k provozu informaěnÍho centra, bude o né řádně
Peěovat. Po up|ynutl smluvenóho obdobÍ posMovate|i vše v bezvadném stavu Vrátí. PřÍpadné škody na
svěřeném majetku' způsobené nedba|ostÍ přÍjemce, budou přljemci před|ož€ny k náhradě. o předánÍ a
VrácenÍ prostor Věetně VybavenÍ a informačnÍho po|ygonu bude smluvnÍmi stranami Vyhotoven písémný
Drotokol.

sm|ouva o PosMnutÍ dotace by|a vypracována ve třech Výt|scÍch, dva Výtisky obdŽÍ Poskytovatel, jeden
Výtisk obdrŽÍ přÍjemce.

.
Předmět smIouvy

1, Předmětem této sm|ouvy je poskytnutl dotace z rozpoětu statutárnlho města DěčÍn, kaPito|a 31 V souladu
s ustanovenÍm s 85Ic zák. č. 128/2000 sb' o obcÍch (obecnÍ zřízenÍ) ve zněnÍ novel, a usL s 9 odst. (1) PÍsm.
h) zákona č. 250/2000 sb. o rozpoětových pravidlech územnÍch rozpočtů ve znénÍ novel, na zák|adě zádoďi
o poskytnutÍ dotace ze dne 17 '4'20,|5, za úče|em zajištěnÍ provozu turistického informaéního centÍa ve
výpravní budově hlavnÍho Vlakového nádraŽÍ V Děčíně |V - Podmoklech na obdobÍ ěsrvenec - prosinec
2015.

t.
Dispozice s dotacÍ

1. PoskytnutÍ dotace bylo schvá|eno usnesenÍm zastupitalstva města DěěÍn zM .....'.' ' ze dno

2' Poskytovate| se zavazuje Poskytnout přÍjemci úče|ovou dotaci V celkové Výši 104 í60 Kr (slovy
stoffyřitisÍcstošedesáUKě), V měsÍěních sp|átkách Ve Výši 17 360 Kč (s|ovy sédmnácttisíctřistašodesáVKč)
na zák|adě před|oŽené měsíční evidence náVštěVnosti informačnÍho centra'

3' Dotace je urěena Výlučně k úhradě personálnÍch nák|adů sPojených s provozem iniocentra V určených
prostorách.

4.

5.

7.

1 .



5. sm|uvnÍ strany proh|ašují, Že obsah sm|ouvy odPovÍdá jejich smluvnívÚ|i a na důkaz toho podePjsujÍ.
V Déčině dne

Mgr. Marie B|aŽková
PhDr. Petr NádvornÍk
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v DěčÍně ].7.Iv.2015
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lhgistřát měÉta DěčÍna
k řukín Prlnátorky

vážená paní i,rinÉtorko,
viážerÉ městÉká rado,

sPolečŤoEt přátsl něsta. Děěína-Anici Decini od sr5xra lďského rokrr trxovozu-je měst6ké tr:rístické irrfoam&rí cgrtJíltl' zíízqté na hIavnÍn nádraží.Fo'ražu-
jare naší doEavaďrí devítjměEí&rí nepřetržttou ěíÍ'nost za poněraě r3strĚšrou,
proto si vás dlorclujarc požríilat - pooa rnáte stejný názor . o prodloržerrí
srnloury opět o jeden ro]<, neJlépe na dobr vaěďp rolebrríbo období.

Zároveň' polŠÉ bysté roďrod}i o prodloužerrí srIorvy, vás cťtcgtE požádat
o nadšerrí úč€lové dotace z 12 500 Kě tněsíčně na 19 840 Kě. oož odPoříilá cca
80 Kě na trodinu pu:o jednořD službr držícího ělena eD' který doPo$ld .lostávar
offiru ve výĚi 50 Kě. Tún bryr doš1o i k narovnrání ocerrěnÍ této s1užby se stej-
nýot službant ' t<teré poa<6ují pracomice Infocerrtra v }mitrorrrrě.

Se srdečrrým pozdraverr jmáranr
výbon: nmici Decini
PhIh.PetÍ náň'omík

1,r;/etlatrL
spo.eóosr pňÁm rtsÍA DĚčnu

AM!C! DEc|}$
zbrotí|o|ú i. D.ěít| lv

amici decini edÍqeÉ zgBoJN|cK{ 1 pfiix ry 405 01 o""'...o.t. o. účlxi}o#iií3il9 *'


