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OKRM/53/2017/Z/26

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 3. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 22. 3. 2017

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

Omluveni: Libuše Smolíková, MBA

Nepřítomni: Pavla Šádková

Hosté: Ing. Marie Černá

Schválený program:

1. Různé
Přijato usnesení č. 2/2017 (9 - 9,0,0)
Pan Křišťan představil návrh vyjížďky zástupců subjektů v oblasti cestovního ruchu, 
prostřednictvím níž bude představeno sdílení kol a výstavní činnost Alšovy jihočeské 
galerie. Možné termíny jsou 19.05. nebo 02.06.2017, kapacita je 15 - 30 osob. Členové 
komise vyberou termín na dalším jednání.
Členové komise si přidělili kontrolu jednotlivých projektů podpořených v rámci dotačního 
programu na rok 2017.
Komisi RM pro CR byla zaslána k vyjádření změna územního plánu v rámci plánování 
výstavby mostu přes Vltavu (ul. L. B. Schneidera či Papírenská). Komise k předloženému 
dokumentu nemá připomínky, a to poměrem hlasů 8-0-1.
Paní předsedkyně konstatovala, že na návrhy a podněty od p. Tesárka, určené členům 
komise, byla zaslána odpověď jak panem Šaldou, tak paní předsedkyní.
Pan Šalda informoval členy komise o poslední schůzce výkonného výboru DS 
Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. Ta připravuje portál pro poskytovatele služeb, který 
portál bude obsahovat statistické údaje, fotobanku a jiné užitečné informace. Destinační 
společnost plní svůj ediční plán, vydává nové zajímavé materiály. Na výkonném výboru byl 
panem Krupauerem z Atelieru 8000 přednesen projekt Město a voda, který spočívá ve 
vytvoření kotviště, přístaviště a plavební komory v Českých Budějovicích. Výstavba by 
měla být financována z ŘVC a Povodí Vltavy. DS Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. žádá 
komisi o stanovisko.

2. Úprava Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 
v roce 2017
Přijato usnesení č. 3/2017 (8 - 8,0,0)
Členové komise projednávali úpravu Pravidel dotačního programu města České Budějovice 
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na podporu cestovního ruchu v roce 2017, kdy bude připraveno 2. opatření s alokační 
částkou 165.500 Kč.

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.

3. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Různé

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 2/2017:

komise rady města pro cestovní ruch

v y j a d ř u j e
na základě podnětu DS Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. svou podporu prodloužení Vltavské vodní 
cesty nad Jiráskův jez, což umožní případnou výstavbu kotviště, přístaviště a plavební komory, čímž 
dojde k vybudování další možnosti přístupu turistů do centra města České Budějovice.

K bodu: Úprava 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. 3/2017:

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 22. 3. 2017

Zapsal(a): Mgr. Marcel Goetz, člen komise

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.




