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OKRM/63/2014/Z/30 

Volební období 6 (2010 - 2014) 

Z Á P I S  

z 6. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 25. 6. 2014 

Přítomni: Ing. Jiří Dušek, Ph.D., PhDr. Jan Gregor, Ph.D., Bc. Irena Hosenseidlová, 

Libuše Oulehlová, Libuše Smolíková, MBA, Ing. Petra Vachová, Ing. Miroslav 

Velát, Mgr. Martin Volný 

Omluveni: Ing. Jiří Nevečeřal, Ing. Miloslav Procházka, CSc., Ing. Petr Šalda 

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA 

Jednání komise bylo zahájeno v 17:00 h. Vedením jednání byl pověřen Mgr. Martin Volný. 

Schválený program: 

1. Status probíhajících aktivit na odboru kultury a cestovního ruchu (propagační materiály, 

kontrola proběhnutých projektů, statistiky volnočasového portálu) 

Prezentace probíhajících aktivit na odboru kultury a cestovního ruchu: spuštění turistického 

portálu, instalace QR kódů, stav prací na propagačních materiálech, schůzka k 2.vydání 

mapy (sdružení Jůzit), přehled kulturních akcí ve městě a oslavy 750 let založení města 

České Budějovice. 

2. Report o průběhu příprav projektu Info Pointů / prezentace p. Borovky  

Prezentace průběhu příprav projektu Infopointů  panem Borovkou. Aktuální stav: hotová 

turistická mapa, informační naváděcí systém, společná vstupenka. Otevření se plánuje na 

počátek července. 

3. Používání volnočasového loga v rámci komunikace ostatních podporovaných projektů 

města / usnesení, návrh modelu používání volnočasového loga, vedle loga města 

u podporovaných projektů v rámci grantů kultura, cestovní ruch, sport, dále partnerství 

nejvýznamnějších akcí mimo grantový systém. 

Komise se jednomyslně usnesla na požadavku, aby pravidla a smlouva k projektům 

podpořených z grantů CR obsahovala podmínku umístit vedle loga města také logo 

volnočasového portálu, a to na propagačních materiálech a webových stánkách 

podpořených projektů. Tyto akce by také měly být prezentovány na volnočasovém portálu 

města. Nesplněním této podmínky by se subjekt vystavoval sankci ve formě krácení dotace. 

4. Různé 

Kontrola podpořených projektů – apel na členy komise, aby kontrolu dodržování podmínek 

dělali včas a průběžně. 

5. Diskuze 

Diskuse ke volnočasovému portálu – členové komise evidují negativní reakce na 
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volnočasový portál, proto doporučují odboru neprodleně tyto připomínky řešit (zejména 

nefunkční filtrace akcí, špatná přehlednost, chybějící odkaz na administrátora nebo 

kompetentní osobu pro případné stížnosti, špatné exporty dat). 

 

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. 

6. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:45 hod. 

Soubor usnesení: 

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2014 

Zapsal(a): Libuše Smolíková, MBA, členka komise v. r. 

Ověřil(a): Mgr. Martin Volný v. r. 

Ing. Jiří Nevečeřal v. r. 

předseda komise 


