
1

OKRM/152/2017/Z/75

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 9. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 15. 11. 2017

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

Omluveni: Hana Lamačová, Libuše Smolíková, MBA, Mgr. Martina Vodičková

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Iva Sedláková

Paní předsedkyně zahájila jednání a předložila ke schválení program jednání. Program byl přítomnými 
členy komise schválen bez připomínek.

Schválený program:

1. Marketingový plán cestovního ruchu OKCR na rok 2018
Členům komise byl zaslán Marketingový plán OKCR na rok 2018 elektronicky 
k připomínkám a dalším doplňujícím návrhům. Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
p. Sedláková představila tento plán a násl. proběhla debata o tom, jak je jej potřeba upravit. 
Diskuse poukázala na nutné řešení kvalitního webu. Stávající web inbudejovice.cz neplní 
svým obsahem záměr jednoduchého vyhledávání potřebných informací pro turisty. Dále 
bylo diskusí doporučeno, aby marketingový plán byl doplněn konkrétním rozpočtem, 
soupisem vydávaných propagačních materiálů. Mgr. Sedláková informovala, že se pracuje 
na obsahu nového turistického webu, který převezme informace pro turisty z webu 
inbudejovice.cz. Zároveň je potřeba zvážit další pokračování portálu inbudejovice.cz. Byl 
vznesen požadavek, aby se dalšího jednání zúčastnil pan Kříž, vedoucí OICT, jež by 
seznámil členy komise se statistickými údaji volnočasového portálu inbudejovice.cz.

2. Různé
Přijato usnesení č. 7/2017 (8 - 8,0,0)
Paní předsedkyně seznámila členy komise s návrhem změny územního plánu v lokalitě 
Kasárenská. Členové komise berou předložený návrh na vědomí bez připomínek.
Paní Sedláková seznámila členy komise s návrhem studie oddechové zóny v areálu mezi 
Sportovní halou a Dlouhou lávkou vč. finančního rozpočtu ve výši 3 mil Kč bez DPH. 
V diskusi byla členy komise vyjádřena podpora k předloženému projektu. Bylo upozorněno 
na to, aby nezasahoval stavební zábor rekonstrukce Sportovní haly do oblasti, kde by měla 
vzniknout oddechová zóna s prvky p. Koláčkové.
Pan Goetz představil aktuální činnost Jižních Čech pohádkových.
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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 se uskuteční 20. prosince 2017.
9. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Různé

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 7/2017:

komise rady města pro cestovní ruch

s o u h l a s í
s předloženým záměrem vybudování oddechové zóny mezi Sportovní halou a Dlouhou lávkou s prvky 
výtvarnice Koláčkové.

V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2017

Zapsal(a): Zdeněk Křišťan, člen komise

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise

rynesovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

rynesovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

rynesovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.




