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OKRM/24/2016/Z/11

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 15. 2. 2016

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Richard Schötz, Libuše 
Smolíková, MBA, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda, 
Ing. Michal Voleník

Omluveni: Rudolf Ortman, Mgr. Martina Vodičková

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Marie Černá, Mgr. Iva Sedláková

Paní předsedkyně informovala přítomné o schválení účasti města České Budějovice v destinační 
společnosti Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. zastupitelstvem města dne 08.02.2016.

Schválený program:

1. Hodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu na podporu cestovního ruchu 
v Českých Budějovicích v roce 2016
Přijato usnesení č. 2/2016 (9 - 9,0,0)
V rámci 1. výzvy opatření č. 1 dotačního programu na podporu cestovního ruchu v Českých 
Budějovicích v roce 2016 bylo podáno 23 žádostí v celkové částce 3.047.200 Kč. Celková 
alokovaná částka určená k rozdělení v rámci tohoto dotačního programu je  1.150.000 Kč. 
Komise rozhodla o podpoření 11 projektů, z toho 4 budou podpořeny v plně požadované 
výši, zbývajícím sedmi žadatelům bude poskytnuta snížená částka požadované dotace.
Komise rozhodla o přidělení následujících částek:
- Pozvánka do Českých Budějovic na akci Gastrofest 20. jubilejní ročník, pozvánka do 
restaurací na Martinské Budějovice – Reklamní kampaň v celé Č.R. - 79.248 Kč
- Vycházky za historií 2016 - 57.500 Kč
- "InfoPointVltava.cz 2016" - 205.400 Kč
- Předvádění tradičních lidových řemesel - 52.000 Kč
- Staročeské Velikonoce, aneb jaro už je tu - 39.000 Kč
- Vítejte u nás - VII. ročník - 50.000 Kč
- Historie na čtyřech kolech VII. South Bohemia Classic 2016 - 120.000 Kč
- Pomáháme fotbalem 2016 - 132.000 Kč
- Slavnostní otevření dendrologické zahrady Biologického centra AV ČR - 67.200 Kč
- Jihočeský kompas 2016 - 89.600 Kč
- Rekola do ulic Českých Budějovic - 150.420 Kč

2. Různé
Přijato usnesení č. 3/2016 (9 - 9,0,0)
Členové komise po zhodnocení veškerých žádostí o podporu v rámci letošního dotačního 
programu na podporu CR v Českých Budějovicích projednávali potřebu navýšení 
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alokované částky.
Členové komise odsouhlasili Marketingový plán cestovního ruchu Českých Budějovic na 
rok 2016, který byl komisi představen na předchozím 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.

Další jednání se uskuteční v pondělí 21.03.2016 v 17:00 v zasedací místnosti č. 203.
2. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Hodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu na podporu cestovního 
ruchu v Českých Budějovicích v roce 2016

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 2/2016:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit rozdělení dotací dle předloženého protokolu hodnocení.

K bodu: Různé

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 3/2016:

komise rady města pro cestovní ruch

ž á d á
Radu města České Budějovice o navýšení alokace dotačního programu cestovního ruchu v Českých 
Budějovicích v roce 2016 o 500.000 Kč pro vytvoření kvalitní druhé výzvy dotačního programu tak, 
aby byl pro turisty zajištěn program a kvalitní produkty po celou dobu turistické sezóny.
Stávající finanční alokace dotačního programu podpory cestovního ruchu neumožňuje plnohodnotný 
rozvoj a podporu produktů cestovního ruchu po dobu neustále se prodlužující turistické sezóny ve 
městě, která dnes reálně trvá od března do prosince včetně.

V Českých Budějovicích dne 15. 2. 2016

Zapsal(a): Pavla Šádková, členka komise

Ověřil(a): Richard Schötz

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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