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OKRM/8/2016/Z/3

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 1. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 18. 1. 2016

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Rudolf Ortman, Richard Schötz, Libuše Smolíková, MBA, 
Jaroslava Sýkorová, Ing. Petr Šalda, Mgr. Martina Vodičková, Ing. Michal 
Voleník

Omluveni: Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Pavla Šádková

Nepřítomni:

Hosté: Dana Dobiášová, Martin Mlčák, Mgr. Iva Sedláková, Ing. Jaromír Talíř, 
Ing. Jaromír Polášek, , ředitel JCCR

Jednání komise začalo v 17:00 hodin.

Schválený program:

1. Zahájení
Paní předsedkyně přivítala členy komise v novém roce a hosty přizvané na jednání.

2. Vznik destinační společnosti na Českobudějovicku
Přijato usnesení č. 1/2016 (8 - 8,0,0)
Pan Talíř připomněl, že tvorba destinačních společností vychází ze schválené Koncepce 
rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje na roky 2015 až 2020. Dosavadní jednání se 
zástupci Hluboké nad Vltavou a Týnem nad Vltavou směřuje ke vzniku destinační 
společnosti zahrnující výše uvedená města. Spolek Českobudějovicko - Hlubocko již byl 
založen a v současnosti čítá 3 subjekty. Zakládací stanovy spolku však nejsou pro 
město České Budějovice adekvátní. Pan náměstek nedoporučil přistoupení města do spolku 
za podmínek uvedených ve stanovách. Členové komise diskutovali o variantách účasti 
Českých Budějovic v destinační společnosti (Českobudějovicko - Hlubocko příp. nové 
založení DS městem). Členové komise se shodli na podmínkách (podobě stanov), za nichž 
by bylo pro město České Budějovice vhodné vstoupit do již založené DS.

3. Marketingový plán CR ČB na rok 2016
Paní Dobiášová představila Marketingový plán CR Českých Budějovic na rok 2016, který 
byl rozeslán všem členům komise, upozornila na změny a požádala přítomné o vyslovení 
případných připomínek. Dále představila nově zamýšlený propagační leták s akcemi 
v Českých Budějovicích; určený především do TIC, na veletrhy CR a poskytovatelům 
služeb CR. Následovala debata o rozšíření akcí v rámci oživení centra, zvláště 
v mimosezóně, dále pak v rámci projektu KÚ JK Jižní Čechy Olympijské.

4. Různé
Paní předsedkyně informovala o návrhu zadání změny územního plánu města České 
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Budějovice v lokalitě Stromovka, které schválilo ZM. Přebudování hostince na mateřskou 
školu. Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí na elektronické úřední desce Magistrátu 
města České Budějovice po dobu 30 dnů od zveřejnění veřejné vyhlášky. Do 10.02.2016 
může každý uplatnit své připomínky. Komise CR nemá připomínek. 
Dále paní předsedkyně přednesla žádost z Odboru územního plánování o zaslání námětů 
k řešení změny územního plánu města České Budějovice většího rozsahu, a to do 
30.03.2016, tento bod bude zvlášť projednáván na dalším jednání komise.

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.

Komise se sejde k projednání žádostí o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu CR v roce 
2016 dne 15.2.2016 v 17:00.
1. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Vznik destinační společnosti na Českobudějovicku

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 1/2016:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města a Zastupitelstvu města České Budějovice vstup města České Budějovice do destinace 
Českobudějovicko - Hlubocko za předpokladu vyřešení následujících připomínek ke stanovám 
Českobudějovicko - Hlubocko, z. s.:
-          Rozšíření výkonného výboru alespoň na 5 členů
-          Přesná definice jasné podoby a váhy hlasovacích práv
-          Odstranění formálních nedostatků stanov (např. čl. VI odst. 3, čl. VIII odst. 2)

V Českých Budějovicích dne 18. 1. 2016

Zapsal(a): Richard Schötz, člen komise

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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