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OKRM/55/2014/Z/25 

Volební období 6 (2010 - 2014) 

Z Á P I S  

z 5. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 28. 5. 2014 

Přítomni: Ing. Jiří Dušek, Ph.D., PhDr. Jan Gregor, Ph.D., Ing. Jiří Nevečeřal, 

Ing. Miloslav Procházka, CSc., Ing. Petra Vachová, Mgr. Martin Volný 

Omluveni: Libuše Smolíková, MBA 

Nepřítomni: Bc. Irena Hosenseidlová, Libuše Oulehlová, Ing. Petr Šalda, Ing. Miroslav 

Velát 

Hosté: Mgr. Iva Sedláková, Jana Švarcová, Mgr. Marcel  Goetz 

Jednání komise bylo zahájeno v 17:10 h. 

Schválený program: 

1. Projednání možností spolupráce se Sdružením CR JHK /zástupce Mgr. Marcel Goetz 

Zástupce Sdružení Cestovní ruch při Jihočeské hospodářské komoře Mgr. Marcel Goetz 

představil historii vzniku, činnost a cíle sdružení. Zdůraznil, že spolupráce se 

soukromými poskytovateli služeb v CR je složitá z důvodu dobrovolného členství 

ve sdružení (potažmo JHK), v Rakousku, kde je členství povinné je spolupráce 

efektivnější. Mgr. nabídl komisi cestovního ruchu spolupráci.  

2. Volnočasový portál inbudejovice.cz - status quo, statistiky, další směřování 

Předseda komise prezentoval statistiky návštěvnosti volnočasového portálu inbudejovice.cz 

(zdroj Google Analytics). Od spuštění portálu 22.4. k 26.5. portál zaznamenal 

17 021 návštěv, přičemž se jednalo o návštěvy uživatelů z ČR, přesněji Jihočeského kraje. 

Předseda zdůraznil, že je ve spolupráci s firmou WMP s.r.o. potřeba nastavit SEO také 

pro pojem Budweis, který je pro mnohé zahraniční návštěvníky známější. Taktéž zdůraznil, 

že je potřeba neustále posilovat prezentaci a propagaci portálu.    

3. Nová řada propagačních materiálů města a aktivity OKCR na sezónu 2014 

Zástupci odboru kultury a cestovního ruchu prezentovali pracovní verzi nové řady 

propagačních materiálů. Komise doporučuje dbát na praktické a srozumitelné pojmenování 

materiálů a vhodné uspořádání obsahu.  

4. Různé 

Předseda komise rozdělil ke kontrole projekty schválené v 2. opatření Dotačního programu 

na podporu cestovního ruchu. Rozdělení projektů je uvedeno v příloze k zápisu. 

5. Diskuze 

Ing. Dušek, Ph.D. vznesl dotaz ohledně systému e-dotace, konkrétně uvádění přesných 

položek rozpočtu žadateli. Předseda komise vysvětlil, že přesné rozpoložkování rozpočtu 

nebylo povinnou přílohou v prvním opatření, kdy bylo na žádosti  administrátorky žadateli 
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doručeno dodatečně, u druhého opatření (a do budoucna) se jedná o povinnou přílohu 

k žádosti. 

Ing. Dušek, Ph.D. také upozornil na pojmenování položky "program" v rozpočtech žadatelů 

(potažmo tedy ve smlouvě), které je z jeho pohledu příliš vágní a dovoluje žadateli čerpat 

přidělené fin. prostředky jiným než předpokládaným způsobem.   

Termín příštího jednání komise byl stanoven na 25.6.2014. 

 

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 18:50 hod. 

Soubor usnesení: 

V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2014 

Zapsal(a): Mgr. Dorota Branna, sekretářka komise v. r. 

Ověřil(a): Ing. Jiří Nevečeřal v. r. 

Ing. Jiří Nevečeřal v. r. 

předseda komise 


