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OKRM/28/2015/Z/12

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 3. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 10. 2. 2015

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Ing. Jiří Nevečeřal, Mgr. Tomáš Paulík, Richard Schötz, 
Libuše Smolíková, MBA, Jana Soukupová, Ing. Petr Šalda, Ing. Petra 
Vachová, Mgr. Martina Vodičková

Omluveni: Pavla Šádková, Filip Šmaus

Nepřítomni:

Hosté: Vladimíra Hrušková

Mimořádné jednání komise pro cestovní ruch bylo zahájeno v 17:00 hodin v počtu devíti členů 
komise. Důvodem pro svolání tohoto jednání byla nezbytnost úpravy Pravidel pro dotační programy 
v oblasti CR navázané na rozhodnutí realizačního týmu oslav 750 let výročí založení města ohledně 
navýšení alokované částky.

Schválený program:

1. Úvodní informace k organizaci oslav 750 let města (p. Hrušková)
Pan předseda charakterizoval současnou situaci ohledně oslav 750 let a mimořádné schůze 
komise, a požádal p. Hruškovou o nasměrování činnosti komise, respektive o radu, jak by si 
představovala, kam by měly podporované aktivity dotačního programu pro CR směřovat, 
aby se protínaly s oslavami 750 let od založení města. P. koordinátorka uvedla, že není 
schopná poradit či nasměrovat komisi. Náplní práce p. koordinátorky je organizace 
pořadatelů a jimi pořádaných akcí tak, aby nedošlo ke kolizi. P. Hrušková popsala 
zahajovací akci, která proběhne 10.03.2015, a přibližný scénář celých oslav. Uvedla, že 
organizace oslav začala 12.01.2015, tedy nedostatek času znemožňuje vytvořit jednotný 
koncept či rámec pro oslavy. Dále sdělila, že byla snaha oslovit rodáky, jakožto účinkující, 
v čemž spatřuje koncept oslav pořádaných městem.
Následně členové komise kladli otázky na p. koordinátorku, zvláště ohledně propagace. Ta 
je plánována v klasické podobě (pouze Jihočeský kraj; média, letáky, web); bude 
realizována pouze k akcím, co pořádá město, z důvodu nedostatku financí (finance na 
propagaci oslav budou vyčleněny z celkové částky pro organizaci oslav, tj. 2 mil. Kč). 
P. Nevečeřal navrhl v této oblasti pomoc komise (konkr. např. image materiály). 
Problémem je nedostatek informací. P. Hrušková uvedla, že jednání realizačního týmu pro 
organizaci oslav 750 let města se může účastnit kdokoliv. Členové komise se domluvili, že 
vždy jeden z nich se bude účastnit těchto jednání realizačního týmu pro organizaci oslav 
750 let města.
P. Hrušková uvedla, že se bude užívat i logo navržené firmou HOCH, spolu s hlavním 
logem oslav, logomanuál bude rozeslán všem členům komise k nahlédnutí, dále také všem 
provozovatelům služeb CR v Českých Budějovicích (na žádost p. Šaldy). Bylo navrhnuto 
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dodatečně vymyslet příběh či jinou pomyslnou "nit", která by spojovala všechny plánované 
akce, čímž by se usnadnila a sjednotila propagace celých oslav. Možné řešení propagace 
v souvislosti s nedostatkem času navrhl p. Šalda - rozeslat propagační materiály (kalendář 
akcí) do infocenter, CK a CA (např. Čedok, město Vídeň). Dalším bodem diskuse byl web 
pro oslavy 750 let, p. Paulík se přihlásil k obstarání samostatného webu pro oslavy, a to 
z vlastní iniciativy a patriotství k městu. P. Nevečeřal a p. Soukupová vyslovili návrh, že 
efektivnější by bylo zpracování tématu 750 let na již existujícím portálu inBudějovice.cz, 
neboť portál již řadu měsíců běží a vyhledávače na něj již reagují. Prostředky ušetřené 
na vytvoření samostatného webu pro oslavy 750 let by bylo vhodnější investovat do 
webové propagace portálu inBudějovice.cz, což by přineslo synergický efekt.
P. Goetz reagoval na p. Hruškovou ohledně zmíněného rámce osobností a mluvil 
o p. Kerlesovi a vytvoření večerníčků s tematikou Jižních Čech ve spolupráci s Píseckou 
filmovou školou. Města, která přispějí 20.000 Kč, budou upřednostněna při tvorbě.

2. Projednání změny Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2015
Přijato usnesení č. 3/2015 (9 - 9,0,0)
V rámci navýšení alokované částky (o 500.000 Kč) pro opatření v dotačním 
programu v oblasti cestovní ruch pro rok 2015, o němž rozhodl realizační tým oslav 750 let 
založení města České Budějovice, bylo potřeba, aby komise CR upravila Pravidla pro tento 
dotační program a doporučila je RM ke schválení. Došlo k úpravám termínů (zveřejnění 
výzvy, uzávěrka příjmu žádostí, rozhodnutí o poskytnutí dotace, provedení a schválení 
rozpočtových opatření). Dále došlo k úpravě podporovaných aktivit, které byly rozšířeny 
právě o oslavy výročí 750 let od založení města. Komise doporučuje upravená Pravidla 
dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 ke 
schválení radou města.

3. Diskuse
Členové komise se zajímali o realizaci změn, které požadovali po odboru kultury 
a cestovního ruchu, konkrétně umístění prokliku z městského webu na volnočasový portál. 
P. Hájková uvedla, že proklik již existuje a že během následujícího měsíce dojde k úpravě 
jazykových mutací městského webu, tam se umístí proklik na volnočasový portál taktéž, 
plus nové image video, které je již k dispozici na české verzi městského 
webu i inBudějovice.cz. Byl vznesen apel na odbor kultury a CR, aby zajistil propojení 
portálu TripAdvisor.com s volnočasovým portálem města (prostřednictvím realizátora 
webu - WMP, s. r. o.). Pořadí provozovatelů služeb CR na TripAdvisor.com by mělo být 
směrným ukazatelem pro určení pořadí subjektů na inBudějovice.cz v jednotlivých 
kategoriích (ubytování, restaurace, apod.).

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

Další jednání bylo stanoveno již na předchozím jednání; bude se konat 25. února 2015 od 17:00 v 
místnosti č. 203.
3. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:
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K bodu: Projednání změny Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2015

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 3/2015:

komise rady města pro cestovní ruch

I. s c h v a l u j e
úpravu Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 
v roce 2015,

II. d o p o r u č u j e
Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 
ke schválení radou města České Budějovice.

V Českých Budějovicích dne 10. 2. 2015

Zapsal(a): Ing. Hana Hájková, sekretářka komise

Ověřil(a): Ing. Petr Šalda

Ing. Petr Šalda
předseda komise

hajkovah
Text napsaný psacím strojem

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.




