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OKRM/125/2016/Z/5

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 8. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 5. 10. 2016

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Richard 
Schötz, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda, Mgr. Martina 
Vodičková, Ing. Michal Voleník

Omluveni: Libuše Smolíková, MBA

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Marie Černá, Mgr. Iva Sedláková

Program jednání byl jednomyslně přijat.

Schválený program:

1. Příprava Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2017
Přijato usnesení č. 7/2016 (20 - 10,10,0)
Paní předsedkyně předložila ke schválení Pravidla dotačního programu města České 
Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 členům komise. Ti měli možnost 
připomínkovat podobu pravidel od 29.09.2016. Vedoucí OKCR, paní Sedláková, spolu 
s panem Goetzem upozornili na téma příštího roku dané JCCR, a to Jižní Čechy pohodové, 
což by bylo dobré zanést do podporovaných aktivit Pravidel na r. 2017. Další 
podporovanou aktivitou, jež by dle členů komise byla v Českých Budějovicích potřebná, je 
prodloužení adventních vánočních trhů na náměstí Přemysla Otakara II. Po doplnění návrhů 
z diskuse byl návrh Pravidel dotačního programu přítomnými schválen, a tak bude 
předložen k projednání RM dne 14.11.2016.

2. Diskuze
V rámci diskuse paní vedoucí OKCR předložila informaci o návrhu navýšení alokované 
částky na DP na podporu CR v r. 2017 do rozpočtu statutárního města České Budějovice na 
rok 2017, navrhovaná částka na r. 2017 je 2.000.000 Kč. Dále komise vznesla následující 
doporučení určené kolegiu, jež předloží OKCR na nejbližším jednání: "Vzhledem 
k obnovenému zájmu o destinaci v důsledku aktuálního světového vývoje doporučujeme 
zaměřit se na zajištění programu v mezivánočním a silvestrovském období na náměstí 
Přemysla Otakara II. V návaznosti na výsledky turistické sezóny v r. 2016 můžeme 
očekávat výrazný nárůst příjezdu turistů a návštěvníků do města spojených s dlouhodobým 
pobytem. Pokud má město podpořit opakovaný příjezd turistů do destinace, je nezbytně 
nutné vytvořit pozitivní zkušenost, tj. pro návštěvníky zajistit kvalitní program a vyžití 
v období, které je nyní programově opomenuto, neboť stávající program končí před Vánoci.
Domníváme se, že řešením by bylo oslovení některé z eventových agentur a vyjednání 
částečného prodloužení aktuálního programu končícího před Vánoci do tohoto období. Pro 
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financování této aktivity, kterou rámcově odhadujeme do 250.000 Kč navrhujeme uvolnit 
prostředky z volných finančních prostředků rozpočtu města."
Pan Goetz seznámil členy komise s akcemi pořádanými Pohádkovým královstvím v rámci 
podpory cestovního ruchu, a to zejména Měsíc věží a rozhleden a Silvestrovské poledne 
u Samsonovy kašny.
Dále se komise vyjádřila k upgradu volnočasového portálu www.inbudejovice.cz, a to 
k nové podobě stránky v souvislosti s finanční náročností údržby projektu.

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 15.11.2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. 103.
8. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:15 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Příprava Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2017

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 7/2016:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit Pravidla dotačního programu města České Budějovice na 
podporu cestovního ruchu v roce 2017 v předloženém znění.

V Českých Budějovicích dne 5. 10. 2016

Zapsal(a): Zdeněk Křišťan, člen komise

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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