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OKRM/92/2015/Z/44

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 7. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 20. 5. 2015

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Richard Schötz, Jana Soukupová, Pavla Šádková, Ing. Petr 
Šalda, Filip Šmaus, Ing. Petra Vachová, Mgr. Martina Vodičková

Omluveni: Ing. Jiří Nevečeřal

Nepřítomni: Mgr. Tomáš Paulík, Libuše Smolíková, MBA

Hosté: Mgr. Iva Sedláková

Sedmé jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo zahájeno v 17:00.

Schválený program:

1. Informace z jednání rady města - dotační program cestovního ruchu 2015
Předseda komise informoval komisi o tom, že rada města schválila navrhnutý rozpis 
podpory žadatelů v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2015. Udělení dotací přesahujících částku 50.000 Kč bude 
projednávat zastupitelstvo města 25.05.2015.

2. Prezentace finálních verzí propagačních materiálů "Top 10" a "Pro děti"
P. Hájková informovala členy komise o současném stavu vývoje nových propagačních 
materiálů "Top 10" a "Pro děti". Předseda komise apeloval na urychlení procesu vzhledem 
k tomu, že se blíží akce významná z hlediska cestovního ruchu města České Budějovice 
(Mattoni 1/2 Maraton) a je třeba, aby byl alespoň materiál "Top 10" hotový 01.06.2015. 
Dále také uvedl, že je potřeba informovat hotely a jiné subjekty CR, až budou nové 
materiály k dispozici.

3. Report plnění dalších průběžných úkolů OKCR
Zástupci odboru kultury a cestovního ruchu informovali komisi o postupu plnění úkolů. 
Členové komise se shodli na tom, že je potřeba zviditelnit volnočasový portál 
inBudejovice.cz, ať formou bannerů, grafittů, Facebooku či jinak - uvedli požadavek zadat 
nějaké společnosti během června 2015 zviditelnění portálu. Předseda stanovil termín 
31.07.2015, kdy je třeba, aby portál již byl v povědomí.
Správce portálu inBudejovice.cz byl osloven zástupci Stezky v korunách stromů, aby portál 
zahrnul i tuto atraktivitu. Komise souhlasila, i za podmínky, že zástupci Stezky v korunách 
stromů nebudou ochotni uveřejnit logo volnočasového portálu na jejich webu. Stejný případ 
se řešil ohledně subjektu "MenuBudejovice.cz", v tomto případě byla komise proti 
uveřejnění tohoto subjektu na portál.

4. Další
V rámci tohoto bodu předseda informoval komisi o nutnosti vyhlášení II. výzvy v níž bude 
rozdělena zbývající alokovaná částka, což je cca 450.000 Kč (finanční obnos zbývající po I. 
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výzvě). Tato výzva bude projednávána na mimořádné komisi, která se uskuteční 
09.06.2015 v 17:00.

5. Diskuse organizace destinačního managementu města České Budějovice - zřízení 
destinační společnosti
Přijato usnesení č. 5/2015 (8 - 8,0,0)
Členové komise diskutovali o možnostech tvorby destinačního managementu města České 
Budějovice, jeho významu, chodu a pracovní náplně i v souvislosti s množstvím pracovních 
míst odboru kultury a cestovního ruchu a jejich pracovní náplní. Dále komise uvažovala 
o možnosti zadat zpracování tématu destinačního managementu Ekonomické fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

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.

Mimořádné jednání komise cestovního ruchu se uskuteční 09.06.2015 v 17:00.
7. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Diskuse organizace destinačního managementu města České Budějovice - zřízení 
destinační společnosti

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 5/2015:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
radě města řešení problému nedostatečné personální kapacity na odboru kultury a cestovního ruchu 
konkrétně na úseku cestovního ruchu, kdy v současné situaci organizačně náročné sezóny související 
s oslavami 750 let založení města došlo ke snížení počtu úvazku o 1 celý úvazek pracovníka.

V Českých Budějovicích dne 20. 5. 2015

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

Ověřil(a): Ing. Petr Šalda

Ing. Petr Šalda
předseda komise
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