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OKRM/30/2016/Z/13

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 3. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 21. 3. 2016

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Libuše 
Smolíková, MBA, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda, 
Mgr. Martina Vodičková

Omluveni: Richard Schötz, Ing. Michal Voleník

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Iva Sedláková, Tomáš Polanský

Schválený program:

1. Destinační společnost Českobudějovicko - Hlubocko, z. s.
Paní předsedkyně představila produktového manažera nově vzniklé destinační společnosti 
Českobudějovicko - Hlubocko, pana Mg. Tomáše Polanského. Pan Polanský představil 
destinační společnost a přiblížil členům komise současnou činnost, dále činnost plánovanou 
na rok 2016 a 2017, která bude primárně zaměřena na kvalitní propagaci destinační 
společnosti prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jež budou odpovídat vybraným 
cílovým skupinám.

2. Rozdělení kontroly projektů podpořených v rámci dotačního programu na podporu 
cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2016
Přijato usnesení č. 4/2016 (9 - 9,0,0)
Členové komise si rozdělili jednotlivé projekty podpořené v rámci dotačního programu ke 
kontrole. Následně komise projednávala možnosti II. výzvy a v rámci Pravidel dotačního 
programu na podporu cestovního ruchu upravila podporované aktivity - II. výzva bude 
určena na podporu projektů realizovaných v rámci tématiky Svatomartinské posvícení. Do 
Pravidel dále členové komise doplnili podmínku pro žadatele spolupracovat nejen s TIC 
a realizátorem volnočasového portálu, ale nově i s destinační společností Českobudějovicko 
- Hlubocko, z. s. vč. užití i tohoto loga v propagačních materiálech projektu.

3. Žádost o zaslání námětů k řešení změny územního plánu České Budějovice většího rozsahu
V souvislosti s výše uvedenou žádostí členové komise doporučují následující:
"V rámci volnočasové zeleně, zón a veřejných prostorů (např. Střelecký ostrov, Stromovka, 
park u letního kina Háječek) je žádoucí s ohledem na cestovní ruch umožnit bezproblémové 
provozování sezónních i celoročních zahradních restaurací, případně vytvořit více pěších 
zón jako například v ulici Dr. Stejskala - kde by mohla vzniknout sezónní i celoroční gastro 
zařízení. Dále připomínáme zajištění dostatečné parkovací plochy pro průjezdové turistické 
autobusy (např. na Dlouhé louce).



2

4. Různé
Společnost Kredance žádala v I. výzvě o dotaci na projekt Malá inventura, oslovili paní 
předsedkyni, zda by mohli komisi představit svůj projekt a zároveň se zeptat na některé 
konkrétní dotazy ohledně Dotačního programu Českých Budějovic na podporu cestovního 
ruchu. Členové komise souhlasili, zástupci Kredance budou pozváni na další setkání 
komise.
Pan Goetz ocenil spolupráci s OKCR v rámci organizace Jarních Dnů kávy a propagaci 
města na veletrhu CR v Hradci Králové paní Dobiášovou. Dále informoval o prvním 
ročníku Dnů kávy, který se uskutečnil 17. - 19. března 2016, zaznamenal poměrně hojnou 
pozornost. Podzimní Dny kávy má v plánu prodloužit ze 3 na 5 dnů a zapojit i podnikatele 
z Hluboké nad Vltavou.
Na výstavě CR Jihočeský kompas ve dnech 28. - 29. dubna 2016 bude prezentováno 
i město České Budějovice, a to v rámci nově vzniklé destinační společnosti 
Českobudějovicko – Hlubocko.

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 komise se uskuteční 20. dubna 2016 v 17:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města.
3. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Rozdělení kontroly projektů podpořených 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. 4/2016:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit předložené znění Pravidel dotačního programu města České 
Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016.

V Českých Budějovicích dne 21. 3. 2016

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

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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