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OKRM/83/2017/Z/41

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 5. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 16. 5. 2017

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Richard 
Schötz, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková

Omluveni: Libuše Smolíková, MBA, Ing. Petr Šalda, Mgr. Martina Vodičková, 
Ing. Michal Voleník

Nepřítomni:

Hosté: Dana Dobiášová, Monika Zmeškalová, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Schválený program:

1. Profil návštěvníka města České Budějovice za rok 2016
Pan Vojtko představil komisi výsledky z posledního výzkumu, jež shrnuje Profil 
návštěvníků Českých Budějovic v roce 2016. Výzkum proběhl od června do září 2016 
a zároveň výzkum obsahuje posouzení ekonomického dopadu mezinárodní akce Eurogym, 
která se uskutečnila v loňském roce v Českých Budějovicích. Jelikož se jedná už o 3. ročník 
sběru dat, lze již vysledovat trendy jako např. pokles výdajů u českých turistů/návštěvníků. 
Obecně motivem návštěvy bývá nejčastěji návštěva památek, ochutnávání místních 
produktů. Z výsledků vychází nespokojenost s dopravou (značení, parkování, aj.). Eurogym 
přilákal do Českých Budějovic 3,5 tisíce přímých účastníků z 19 světových zemí (celkem 
vč. organizátorů a návštěvníků 5 tisíc). Odhad ekonomického dopadu této 6ti denní akce je 
cca 60 - 80 mil Kč.

2. Hodnocení podaných žádostí v rámci Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu cestovního ruchu v roce 2017
Přijato usnesení č. 4/2017 
V rámci opatření 2, I. výzva Dotačního programu města České Budějovice na podporu 
cestovního ruchu v roce 2017 byla podána jedna žádost o dotaci, a to společností Chilli 
Production - Svatomartinská husa.

3. Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 
v roce 2016
V rámci dotačního programu na podporu cestovního ruchu v roce 2016 bylo podpořeno 
celkem 12 projektů, v celkové výši 1.142.368 Kč. Celkem bylo podáno 24 žádostí.

4. Různé
Komise pro CR obdržela na vědomí Zadání změny územního plánu Českých Budějovic 
v lokalitě Stromovka II. v k. ú. České Budějovice 2 a v lokalitě Třebotovice I v k. ú. 



2

Třebotovice. Členové komise nemají připomínky k výše uvedeným změnám.
Pan Goetz pozval přítomné na zahájení turistické sezóny, které se uskuteční 20.05.2017 
v Týně nad Vltavou.

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.

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

Soubor usnesení:

K bodu: Hodnocení podaných žádostí v rámci 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. 4/2017:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
radě města podpořit projekt společnosti Chilli Production v plné výši.

V Českých Budějovicích dne 16. 5. 2017

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

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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