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OKRM/140/2017/Z/69

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 8. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 25. 10. 2017

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

Omluveni: Zdeněk Křišťan

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Marie Černá, Mgr. Iva Sedláková, Monika Zmeškalová, Tomáš Polanský, 
David Šťastný

Jednání začalo v 17:00 hodin.

Schválený program:

1. Informace z destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko z. s.
Pan Šťastný, předseda spolku DS Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. a pan Polanský, 
produktový manažer této destinační společnosti, podrobně představili jednotlivé části 
profesního webu www.cb-hl.cz a jeho rozvoje. Dále informovali o přípravách další 
propagační kampaně destinační společnosti a přípravě setkání subjektů cestovního ruchu 
působících v destinaci, ve spolupráci s OKCR. Toto setkání se uskuteční 22. 11. 2017 
v 15:00 hodin, místo bude upřesněno. Také popsali problémy a příležitosti, s nimiž se trh 
cestovního ruchu ve výše uvedené destinaci potýká, tj. nedostatek pracovní síly, potřeba 
podpory vzdělávání v oboru, potřeba zjistit úroveň kvality poskytovaných služeb, 
vybudování mola a kotvišť v blízkosti centra Českých Budějovic, tvorba fotografických 
míst pro návštěvníky města, aj. Dále pan Šťastný vyslovil požadavek na spolupráci při 
tvorbě dlouhodobého kalendáře kulturních akcí (čas. horizont 3 - 5 let), díky němuž by 
nedocházelo ke křížení velkých akcí ve stejné termíny.

2. Příprava pravidel Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního 
ruchu v roce 2018
Přijato usnesení č. 6/2017 (10 - 10,0,0)
Členové komise se zabývali přípravou Pravidel dotačního programu města České 
Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2018, zvláště pak podporovanými 
aktivitami.

3. Různé
Tento bod nebyl v rámci jednání naplněn.
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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 RM pro cestovní ruch se uskuteční 15.11.2017 v 17.00 v zasedací místnosti 
odbor kultury a cestovního ruchu, v Domě umění (2. patro).
8. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Příprava pravidel Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2018

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 6/2017:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit podobu Pravidel dotačního programu města České Budějovice 
na podporu cestovního ruchu v roce 2018 v předloženém znění.

V Českých Budějovicích dne 25. 10. 2017

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

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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