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Zákon 106/1999 Sb – Tyršův Děčín, kontroly, cestovní ruch
Vážená paní

,

na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme k žádosti níže uvedené informace.
1) Která společnost a za jakých finančních podmínek a v jakém finančním nákladu
propaguje město Děčín v cestovním ruchu a v jakých lokalitách proběhla reklamní
kampaň?
Marketingová kampaň na podporu cestovního ruchu proběhla na několika úrovních
a formách.

EUROPLAKAT spol. s r.o.
Reklamní studio G

Billboardy Jihomoravský
kraj
Tisk

60 500,00 Kč

Citilighty Praha

302 500,00 Kč

Presentace
Presentace
Presentace

4 235,00 Kč
8 600,00 Kč
4 800,00 Kč

Ajdust art, spol. s r.o.
PragMoon
Facebook
Google

14 641,00 Kč

Z této kampaně vzniklo bezúplatně několik televizních reportáží různých televizních
a rozhlasových stanic. Stejně bezúplatně tak vyšly v tištěných médiích informace o Děčíně
a okolí jako zajímavé turistické destinace. Kampaň zaregistrovaly i rozhlasové stanice, které
opět bez finanční účasti města natočily reportáže na podporu cestovního ruchu. Zdarma bylo
i pořízení konkrétních fotografií pro kampaň.
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2) Přehledný výsledek kontrol ve sportovních klubech BK Děčín, HC Děčín, které
prováděl daný odbor, odbor majetku za rok 2018, 2019, zdali už byly kontroly
uzavřeny.
Kontroly dosud nejsou uzavřeny.
3) Jakými náklady či podporou se podílí město Děčín na oslavách narození pana Tyrše
akce Tyršův Děčín v roce 2020?
Ke dni podání žádosti jsou náklady nulové vzhledem k tomu, že akce bude probíhat v měsíci
září 2020.
4) V jakém finančním obejmu se podílela organizace Sokol ČR a Sokol Maxičky? Je
tato informace předmětem každé žádosti o dotaci?
Informace o finanční spoluúčasti na akci je předmětem každé žádosti o dotace. Vzhledem
k tomu, že uvedené spolky na zajištění akce nepožadovaly dotaci od statutárního města
Děčín, touto informací nedisponujeme.
5) Od kterého roku si připomínáme výročí narození pana Tyrše v Děčíně v tomto
sportovně společenském rozsahu?
Akce k výročí narození Dr. Miroslava Tyrše probíhají každoročně již v dlouhém časovém
sledu. Oslavy pořádaly v rámci města Děčín samostatně sokolské tělocvičné jednoty. Město
Děčín uvedenou akci ve větším rozsahu spolupořádá spolu s dalšími subjekty od roku 2017.

Ing. Jaromír Zajíček, MPA
tajemník Magistrátu města Děčín
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