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OKRM/33/2014/Z/14 

Volební období 6 (2010 - 2014) 

Z Á P I S  

z 3. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 19. 3. 2014 

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

Oulehlová, Ing. Miloslav Procházka, CSc., Libuše Smolíková, MBA, Ing. Petr 

Šalda, Ing. Petra Vachová, Ing. Miroslav Velát, Mgr. Martin Volný 

Omluveni:  

Nepřítomni: Bc. Irena Hosenseidlová 

Hosté: Marie Černá, Mgr. Iva Sedláková, Jana Švarcová 

Jednání komise bylo zahájeno v 17:15 h. 

Schválený program: 

1. Plnění podporovaných aktivit komise v rámci marketingové koncepce odboru – status 

(volnočasový portál, image materiály atd.) 

- Volnočasový portál 

Předseda komise Jiří Nevečeřal informoval členy o dolaďování volnočasového portálu. 

V diskusi byly vznášeny další podněty pro úpravy (např. úprava formátu náhledových 

fotek, výšku rozšířit minimálně na úkor jednoho tiskového řádku; vyřešit problémy 

aplikace tisku webové stránky; řešen problém rezervace ubytovacích kapacit; vizitky 

restauračních zařízení a hotelů by měly už na úvodní website obsahovat link na webové 

stránky zařízení, webové stránky by se následně otevíraly jako další okno, aby uživatele 

neodváděly z volnočasového portálu). Členové zdůraznili nutnost aktivní správy 

volnočasového portálu a permanentní doplňování aktuálních údajů. 

 

- Image materiály 

Vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Dorota Branna informovala členy komise 

o přípravě nových propagačních materiálů.  Členové komise se shodli, že je nutné při jejich 

vytváření vyjít ze zájmu turistů navštěvujících TIC, zároveň jejich podoba má respektovat 

logiku uspořádání i vizuál volnočasového portálu. Komise doporučila rozdělit tvorbu 

propagačních materiálů a vytvoření tras s qr kódy. Na tvorbu propagačních materiálů, 

včetně image prospektu k výročí založení města, komise doporučila vypsat výběrové řízení 

a financovat je z rozpočtu odboru. Na vytvoření zážitkových tras s využitím qr kódů a na to 

navazujících propagačních materiálů, včetně aplikací pro mobilní telefony, navrhla vypsat 

grant z dotačního programu pro cestovní ruch. Prohlídkové trasy mají reflektovat tematické, 

technické i grafické zpracování volnočasového portálu.  
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2. Rozdělení projektů ke kontrole  

Předseda komise Jiří Nevečeřal přidělil kontrolu projektů podpořených v rámci opatření 

č. 1 jednotlivým členům komise. 

3. Pravidla dotačního programu města ČB na podporu cestovního ruchu 2014 – (schválení) 

Přijato usnesení č. 4/2014 (9 - 9,0,0) 

Komise schválila úpravu pravidel dotačního programu na podporu rozvoje cestovního 

ruchu, přičemž 2. opatření je zaměřeno především na vytvoření zážitkových tras s využitím 

qr kódů a vytvoření infopointů v rámci podpory tématu Město a voda. 

4. Různé 

Komise konstatovala, že nemá dostatek informací o průběhu přípravy a podobě 750. výročí 

založení města. Výročí považuje za zásadní událost také z hlediska podpory cestovního 

ruchu, a proto by se její členové rádi detailně seznámili s představou vedení města. 

Komise projednala znění otevřeného dopisu určeného zastupitelstvu města. Dopis reaguje 

na vystoupení radní Evy Hajerové na zasedání zastupitelstva dne 20. 2. 2014.  

 

Termín dalšího jednání komise byl stanoven na 30. 4. 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. 

3. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:15 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Pravidla dotačního programu města ČB na podporu cestovního ruchu 2014  

(schválení) 

 

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 4/2014: 

komise rady města pro cestovní ruch 

I. s c h v a l u j e  
úpravu pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 

v roce 2014 

II. d o p o r u č u j e  
pravidla dotačního programu ke schválení radou města České Budějovice 

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2014 

Zapsal(a): Mgr. Martin Volný, člen komise v. r. 

Ověřil(a): Ing. Jiří Nevečeřal v. r. 

Ing. Jiří Nevečeřal v. r. 

předseda komise 
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