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OKRM/25/2014/Z/10 

Volební období 6 (2010 - 2014) 

Z Á P I S  

z 2. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 26. 2. 2014 

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

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

Ing. Miroslav Velát, Mgr. Martin Volný 

Omluveni: Libuše Oulehlová 

Nepřítomni: Bc. Irena Hosenseidlová, Ing. Petra Vachová 

Hosté: 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.) 

Mgr. Branna stručně informovala o stavu plnění plánu marketingových aktivit v oblasti 

cestovního ruchu: 

- Poptávkové řízení na propagační materiály - KCR žádá možnost užší spolupráce na tvorbě 

nových propagačních materiálů 

- Spolupráce s Jihočeskou univerzitou - uzavřena smlouva o spolupráci, projekty 

připravované na 2014 - Monitoring CR, Free walking tours, Oslavy 17. listopadu 

- Spolupráce s Budvarem - návrh smlouvy byl předložen k revizi p. primátorovi 

- Volnočasový portál – ukázka nového layoutu  

- Mobilní průvodce: verze USE-IT je ke stažení na stránkách města, oficiální (formální) 

verzi připravuje firma WMP 

- Dosavadní účast na veletrzích CR:  leden 2014 - Bratislava a Vídeň; březen 2014 - Berlín 

- Příprava famtritpů/presstripů ve spolupráci s Českým Krumlovem 

2. Report schvalování grantů 2014 radou města a zastupitelstvem města, report résumé 

činnosti komise prezentované na radě města 

Přijato usnesení č. 3/2014 (7 - 7,0,0) 

Předseda komise seznámil členy komise s průběhem schvalování grantů v RM a ZM. Byl 

taktéž prezentován záznam ze zasedání zastupitelstva města k projektům cestovního ruchu, 

následovala diskuse o postoji p. Hajerové k práci komise cestovního ruchu.   

KCR odmítá kritiku paní radní Hajerové jako neodůvodněnou a ostře se ohrazuje proti 

jejím výrokům na jednání zastupitelstva města dne 20. února 2014. Paní radní svými 

výroky poškodila dobré jméno komise na veřejném jednání a komise cítí potřebu 

deklarovat svůj poctivý a zodpovědný přístup ke svěřené práci a je připravena jej kdykoli 

otevřeně obhájit a doložit. KCR se usnesla obhájit tento svůj postoj otevřeným dopisem 

ostatním členům zastupitelstva.  
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3. Pravidla dotačního programu města ČB na podporu cestovního ruchu 2014 –  

II. Výzva (stanovení, projednání) 

KCR předběžně projednala témata podpory a znění pravidel pro další kolo výzvy dotačního 

programu. Jejich finální znění a schválení proběhne na příštím jednání komise. 

4. Různé 

Prezentace projektu „Infopoint Lanna“. 

5. Diskuze 

Členové komise dodatečně diskutovali o možných podporovaných aktivitách v 2. 

výzvě dotačního programu na podporu CR.  

 

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. 

2. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:20 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Report schvalování grantů 2014 radou města a zastupitelstvem města, report résumé 

činnosti komise prezentované na radě města 

 

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 3/2014: 

komise rady města pro cestovní ruch 

d e k l a r u j e  
zodpovědný přístup ke svěřené práci a je připravena tento svůj postoj obhájit otevřeným dopisem 

ostatním členům zastupitelstva. 

V Českých Budějovicích dne 26. 2. 2014 

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

Ověřil(a): Ing. Jiří Nevečeřal v. r. 

Ing. Jiří Nevečeřal v. r. 

předseda komise 


