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OKRM/163/2015/Z/78

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 13. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 1. 12. 2015

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Richard Schötz, Libuše 
Smolíková, MBA, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda, 
Ing. Michal Voleník

Omluveni: Zdeněk Křišťan

Nepřítomni: Mgr. Martina Vodičková

Hosté: Dana Dobiášová, Martin Mlčák, Ing. Jaromír Polášek, , ředitel JCCR

Schválený program:

1. Vznik destinační společnosti na Českobudějovicku
Pan Polášek vysvětlil podstatu destinačních společností a jejich pozici v Koncepci rozvoje 
CR Jihočeského kraje na léta 2015 - 2020. Manuál tvorby turistických oblastí vytvořený 
JCCR, který se této tématice věnuje, bude projednávat Rada Jihočeského kraje. Na základě 
tohoto Manuálu bude zahájena certifikace Jihočeskou centrálou CR dle stanovených 
kritérií. Jednotlivé turistické oblasti budou mít svého produktového manažera, ten zajistí jak 
tvorbu produktů CR v turistické oblasti, tak jejich distribuci a zpětnou vazbu na JCCR. 
Vznik destinačních společností bude finančně podpořen Krajským úřadem JčK přímým 
příspěvkem, který bude vycházet právě z certifikace. Destinační společnost by měla čítat 
zastoupení jak samosprávy, tak podnikatelských subjektů a asociací, čímž se zajistí 
spolupráce těchto sektorů. Členové komise projednávali rozjednaný vznik destinační 
společnosti (spolku) Českobudějovicko – Hlubocko – Vltavotýnsko (České Budějovice, 
Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou, příp. Lišov). Členství ve spolku je založeno na 
příspěvku jednotlivých měst. Předběžný návrh stanov tohoto spolku však není pro město 
České Budějovice vyvážený. Dále členové komise diskutovali o jiných možných členech 
(např. Zlatá Koruna, Kleť, Dívčí kámen, Římov aj.) Komise RM ČB pro cestovní ruch 
považuje současnou podobu výše uvedených stanov (zakladatelských dokumentů spolku) 
za nedopracované, a proto nedoporučuje předložit tuto podobu radě města k projednání. 
Doporučuje uskutečnit schůzku zástupců zakládajících měst za přítomnosti zástupců 
komise pro CR. Na tomto stanovisku se jednomyslně shodli všichni přítomní členové. 
Komise pověřila p. Goetze, p. Sýkorovou a p. Šaldu, aby podrobněji seznámili p. náměstka 
Talíře se stanoviskem komise ohledně vzniku destinační společnosti Českobudějovicko – 
Hlubocko – Vltavotýnsko.

2. Diskuze
Pan Polášek informoval o tom, že tradice výstavy Jihočeský Kompas bude pokračovat, 
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uskuteční se 28. - 29.4.2016 jako jarní akce před sezónou a Gastrofest jako podzimní akce 
po letní sezóně. Pan Goetz informoval o možnosti zapojení města České Budějovice do 
činnosti ERDV.

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.

13. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2015

Zapsal(a): Mgr. Marcel Goetz, člen komise

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise
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