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OKRM/151/2016/Z/16

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 9. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 15. 11. 2016

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

Omluveni: Jaroslava Sýkorová

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Iva Sedláková, Ing. Jaromír Talíř

Z důvodu nepřítomnosti paní Sýkorové vedl jednání pan Šalda. Ten přivítal zúčastněné a pana 
náměstka Talíře na 9. jednání komise.

Schválený program:

1. Různé
Náměstek informoval členy komise o schválení Pravidel dotačního programu města České 
Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 radou města dne 24.11.2016. Dále 
informoval o vzniku pracovní skupiny, jež má na starosti přípravu zadání adventních trhů 
v letech 2017 - 2021, resp. výběr nového realizátora. Případná realizace kluziště se bude 
řešit samostatně, a to po zhodnocení letošního ročníku provozu ledového kluziště. Komise 
vyslovila požadavek k podobě následující etapy adventních trhů, a to prodloužit vánoční 
sezónu přes Nový rok, což zhodnotil náměstek jako přínosné. Členové komise také 
vyslovili přání, aby byly pro nového realizátora stanoveny vstřícné podmínky, jelikož takto 
rozsáhlá akce je finančně i organizačně náročná a její dopad v podobě multiplikačního 
efektu je velice významný. Dále pak náměstek informoval o obdržené nabídce realizovat 
gastro akci Bosch Prima Fresh Food festival, který se konává již v několika českých 
městech.

2. Příprava akce mezi Vánočními svátky a koncem roku
Přijato usnesení č. 8/2016 (10 - 10,0,0)
Odbor kultury a cestovního ruchu předložil návrh požadavků na akci mezi Vánoci a Novým 
rokem, na jehož uspořádání vyslovila žádost komise na minulém jednání. Přítomní 
diskutovali ohledně rozsahu akce a navrhli dvoudenní akci. Finanční náročnost této akce je 
předpokládána ve výši 199.000 Kč bez DPH. Návrh požadavků je přílohou zápisu a bude 
předložen ke zvážení kolegiu v pondělí 21.11.2016.

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.
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Další jednání komise se uskuteční v úterý 13.12.2016.
9. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Příprava akce mezi Vánočními svátky a koncem roku

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 8/2016:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice přijmout rozpočtovou změnu na krytí dvoudenní akce 29. - 30.12.2016 
na vypsání veřejné zakázky "Realizace dvoudenní akce k ukončení roku 2016" dle specifikace OKCR.

V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2016

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

Ověřil(a): Ing. Petr Šalda

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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