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OKRM/102/2015/Z/49

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 8. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 9. 6. 2015

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Ing. Jiří Nevečeřal, Jana Soukupová, Pavla Šádková, 
Ing. Petr Šalda, Filip Šmaus, Ing. Petra Vachová, Mgr. Martina Vodičková

Omluveni: Richard Schötz

Nepřítomni: Mgr. Tomáš Paulík, Libuše Smolíková, MBA

Hosté: Marie Černá, Mgr. Iva Sedláková

Jednání komise pro cestovní ruch začalo v 17:00.

Schválený program:

1. Destinační management města České Budějovice
Je potřeba řešit otázky spojené se vznikem destinačního managementu (dále jen DM) jako 
je: personální obsazení (místo by nemělo být tabulkové, nutnost finanční motivace, 
obsazení kompetentní a schopnou osobou), umístění DM (p. Goetz upozornil na možné 
prostory na náměstí Přemysla Otakara II. 21), Právní ukotvení (příspěvková organizace, 
zapsaný spolek, nezisková organizace, apod.), potřeba monitoringu (možné zadání 
prostřednictvím projektu Jihočeské univerzitě).
Je tedy potřeba vypracovat kompletní projekt DM, obsahující: důvody vzniku, právní 
forma, perspektiva, statut, zakládací listina, fungování, financování.
Členové komise požádali odbor o zodpovězení otázky kolik ročně stojí město cestovní 
ruch, příp. kolik by se z rozpočtu dalo vyčlenit na DM. Dále komise odbor žádá 
o vypracování možných právních ukotvení DM.
Dále členové komise projednávali zaměření DM pouze na město České Budějovice nebo na 
celé Českobudějovicko. Pan Šalda doporučuje prozatím zaměření pouze na město, možná 
později i Českobudějovicko (bylo by možné společné financování).
Komise žádá odbor o zprostředkování schůzky s. paní Zikmundovou z DM Český 
Krumlov.
Komise odsouhlasila záměr, že chce předložit projekt DM Českých Budějovic, v období 
září až únor se bude věnovat důkladné přípravě vzniku DM a chystá se v průběhu března 
projekt předložit vedení města. Komise dále uvedla, že je nezbytné v období do vzniku DM 
doplnit chybějící místo v CR, které bylo přesunuto.

2. Rozdělení podpořených projektů v dotačním programu na podporu cestovního ruchu v roce 
2015 ke kontrole (kontrola podpořených projektů)
Akce podpořené z dotačního programu na podporu cestovního ruchu budou i v letošním 
roce kontrolovány, o kontrole vystaví komisaři kontrolní zprávu.
Nominace členů komise na jednotlivé projekty:
- Goetz: Vycházky za historií 2015, Kterak Hirzo královské město na Vltavě zakládal 
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(prohlídky města)
- Šalda: GASTROTOUR 2015
- Nevečeřal: InfoPointVltava.cz 2015
- Vachová: Mezinárodní flyballový turnaj 2015
- Soukupová: Pomáháme fotbalem 2015
Vachová, Šalda: Konference TourConf (cestovní ruch a 750 let města České Budějovice)
- Schötz: International Rotifer Symposium
- Paulík: Slavnostní otevření dendrologické zahrady Biologického centra AV ČR
- Šádková: Historie na čtyřech kolech VI. South Bohemia Classic 2015
- Vodičková: Řemesla na náměstí
- Smolíková: Předvádění lidových tradičních řemesel

3. Úprava pravidel dotačního programu
Přijato usnesení č. 6/2015 (8 - 8,0,0)
Členové komise projednávali úpravu pravidel dotačního programu na podporu cestovního 
ruchu v roce 2015, resp. vytvoření 2. opatření, na které zbývá částka 434.300 Kč. Komise 
projednávala možnosti jako Svatomartinské posvícení a prodloužení adventní sezóny.
a) Prodloužení adventní sezóny - požadovaný obsah programu: vyvrcholení silvestrovské 
noci, doprovodný kulturní program, minimalizace škod, prodloužení adventu do Silvestra, 
zajištění aktivit, které budou turisty motivovat k delšímu pobytu v Českých Budějovicích 
(Advent XXL).
b) Svatomartinské posvícení: gastronomické a další aktivity typu: trhy s eko produkty, 
popř. food festival, apod.
Otevřela se diskuze na téma marketingového propojení těchto dvou akcí - jednotný vizuál 
a možnost zadních vrátek dotačního programu. Myšlenka volnějšího zadání se však 
neshledala s velkou odezvou a komise se usnesla, že podpoří vytvoření výše zmíněných 
akcí.

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 proběhne na konci srpna 2015, datum bude upřesněn.
8. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Úprava pravidel dotačního programu

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 6/2015:

komise rady města pro cestovní ruch

r o z h o d u j e
o tom, že v rámci 2. opatření budou podpořena následující témata:
a) Prodloužení adventní sezóny
b) Svatomartinské posvícení
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V Českých Budějovicích dne 9. 6. 2015

Zapsal(a): Jana Soukupová, členka komise

Ověřil(a): Ing. Petr Šalda

Ing. Petr Šalda
předseda komise

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.




