
Příloha k zápisu z 5. jednání komise rady města pro cestovní ruch 

 

 
1) Žádost č. 1/2013 

Žadatel: Jůzit, o.s., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 

Název projektu: USE-IT ČESKÉ BUDĚJOVICE & ČESKÝ KRUMLOV 2013 – PRVNÍ VYDÁNÍ 

MAPY A JEJÍ DISTRIBUCE 

Usnesení k žádosti: přítomno – 7/ pro – 7/ proti – 0/ zdrželo se – 0 

Počet bodů: 65 

 

- v souladu s čl. 2, odst. VIII. Pravidel dotačního programu byl zkrácen rozpočet projektu z 360 500 

Kč na 252 350Kč. Podmínkou udělení dotace je zachování počtu výtisku map, vytvoření české mutace 

map, doporučovaný poměr je 50CZ/50ENG, stejně tak vytvoření webové aplikace jak v anglickém, 

tak v českém jazyce. Doporučena dotace ve výši 176 680 Kč, při zachování procentuálního poměru 

rozdělení zdrojů financování dle původního rozpočtu (80% spolufinancování městem / 20% podíl 

žadatele). 

 

2) Žádost č. 2/2013 

Žadatel: Intelis, s. r. o., třída Národní svobody 290/23, 397 01 Písek 

Název projektu: NOVÁ TVÁŘ MĚSTA Č. BUDĚJOVICE – MOBILNÍ INFORMAČNÍ   

PLATFORMA INCITY 

Usnesení k žádosti: přítomno – 7/ pro – 0/ proti – 7/ zdrželo se – 0 

Počet bodů: 70 

 

Služba inCity je poskytována městům v ČR zdarma (resp. za symbolickou 1 Kč) včetně primárního 

vložení dat do datové základny (provoz a rozvoj produktu inCity bude hrazen z příjmů od lokálních 

komerčních subjektů za zveřejňování reklam a inzerátů v příslušných oddílech aplikace). 

Volitelnou placenou službou je napojení datové základy inCity na datové zdroje (např. databáze webu) 

města. Jde o službu volitelnou, tj. služba bude fungovat i bez integrace, ale na druhou stranu u měst 

velikosti ČB je vhodné o integraci uvažovat. Integrační práce je třeba provést jak na straně rozhraní 

inCity, tak na straně integrovaných systémů. 

Záměrem společnosti Intelis je primárně zavést ve městě ČB produkt inCity, nikoliv dosáhnout 

na dotaci. Případné využití dotace města na realizaci integrace či propagace bude předmětem další 

dohody, pokud prezentací služby inCity zaujme. 

Vzhledem k rozšíření nabídky v rámci zakázky na správu volnočasového portálu o vývoj mobilní 

aplikace byla diskutována provázanost aplikací, jejich technické parametry, apod. 

Komise CR navrhuje RM nepřidělit žadateli grant, zároveň však doporučují MMČB zahájit jednání se 

společností Intelis ohledně zavedení produktu inCity. 

 

3) Žádost č. 3/2013 

Žadatel: Nadace Jihočeské cyklostezky, Boženy Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice 

Název projektu: REEDICE PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU NA KOLE KRAJINOU 

ČESKOBUDĚJOVICKA 

Usnesení k žádosti: přítomno – 7/ pro – 7/ proti – 0/ zdrželo se – 0 

Počet bodů: 70 

 

- v souladu s čl. 2, odst. VIII. Pravidel dotačního programu zkrácen rozpočet projektu z 340 000 Kč na 

238 000 Kč. Doporučena dotace ve výši 190 400 Kč, při zachování procentuálního poměru rozdělení 

zdrojů financování dle původního rozpočtu (80% spolufinancování městem / 20% podíl žadatele).  

 


