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OKRM/159/2015/Z/75

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 12. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 

24. 11. 2015

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Libuše 
Smolíková, MBA, Jaroslava Sýkorová, Ing. Petr Šalda, Mgr. Martina 
Vodičková, Ing. Michal Voleník

Omluveni: Richard Schötz, Pavla Šádková

Nepřítomni:

Hosté: Marie Černá

Schválený program:

1. Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 
2016
Přijato usnesení č. 9/2015 (9 - 9,0,0)
Členové komise společně projednávali Pravidla dotačního programu na podporu cestovního 
ruchu v roce 2016, alokovaná částka bude 1.150.000 Kč, vize zůstane nezměněna. Hlavním 
bodem jednání byly podporované aktivity:
- rozšíření turistické nabídky a zavedení produktů CR v oblasti zážitkové incentivní 
a kongresové turistiky (gastronomie, netradiční aktivity, poznávání města, aktivity pro 
rodiny s dětmi)
- jednorázová nebo pravidelná akce (kulturní společenská, sportovní událost) jako produkt 
CR spjatý s konkrétní tematikou (Jižní Čechy olympijské, farmářské trhy a lokální 
produkty, aj.), dále akce reflektující specifika města České Budějovice vč. dostatečné 
propagace mimo region s cílem přilákat do města návštěvníky z dalších regionů ČR 
a zahraničí
- projekty k zajištění informačního a zprostředkovatelského servisu služeb dostupných 
v rámci destinace Budějovicko
- zajištění kulturního programu na náměstí Přemysla Otakara II. ve vánočním a povánočním 
období s vyvrcholením o silvestrovské noci (kulturní produkce, organizace trhů aj.)
Pan Křišťan upozornil na potřebu aktualizace zákonů a norem uvedených v Pravidlech, 
nově vzniklý zák. č. 221/2015 Sb., o účetnictví a správné názvosloví vycházející z této 
novely.
Členové komise se shodli na tom, že hodnotící komise bude složena ze všech členů komise 
RM ČB pro cestovní ruch.
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2. Diskuze
Členové komise vyjádřili přání tiskovou zprávou informovat veřejnost o tom, že bude 
vyhlášena výzva a podrobnější údaje o výzvě (výše dotace, podporované činnosti aj.). Dále 
pak tyto informace budou rozeslány mezi žadatele z minulých let, stejně tak jako každý rok.

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 se uskuteční v úterý 1.12.2015 v 17:00 v zasedací místnosti RM (č. dveří 103).
12. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 
v roce 2016

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 9/2015:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit Pravidla dotačního programu města České Budějovice na 
podporu cestovního ruchu v roce 2016 v předloženém znění.

V Českých Budějovicích dne 24. 11. 2015

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

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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