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OKRM/46/2015/Z/21

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 4. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 25. 2. 2015

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Ing. Jiří Nevečeřal, Mgr. Tomáš Paulík, Richard Schötz, 
Libuše Smolíková, MBA, Jana Soukupová, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda, 
Filip Šmaus, Mgr. Martina Vodičková

Omluveni:

Nepřítomni: Ing. Petra Vachová

Hosté: Martin Mlčák, Mgr. Iva Sedláková

Jednání bylo zahájeno v 17:00 při účasti 10 členů komise.

Schválený program:

1. Informace z RM
Pan Šalda zpravil členy komise o bezproblémovém průběhu schválení upravených Pravidel 
pro dotační programy v CR na rok 2015 v souvislosti s navýšením alokované částky určené 
na projekty spojené s oslavami výročí založení města.

2. Kontrola úkolů pro OKCR zadaných na minulých jednání komise
Členové komise se zástupci OKCR projednávali propojení inBudějovice.cz 
a TripAdvisor.com. Členové komise si představují tento záměr v podobě žebříčku subjektů 
a možnosti filtrovat v jednotlivých seznamech subjektů (ubytovací, stravovací zařízení).
Propagační samolepky portálu inBudějovice.cz, o nichž komise mluvila na předešlých 
jednáních, OKCR zajistí na základě předchozí poptávky a rozešle organizacím (subjekty 
působící v kultuře), které je mohou použít. V rámci další propagace volnočasového portálu 
komise navrhla graffiti, jejichž tvůrci by byli schopni zakomponovat logo do obrazce 
a umístili jej tak na povolené místo. OKCR zjistí možnosti realizace.
Seznam hotelů, kam mají být rozeslány propagační materiály o městě, byl rozšířen o hotel 
U Tří Hrušek. Rozešle se materiál "Aktivně" a "Za brány města" v ČJ, AJ a NJ. Řada 
nových 4 propagačních materiálů by měla být upravena. Následovaly připomínky členů 
komise k propagačním materiálům, např. materiál "Inspirující" a "Za poznáním" by mohly 
být sloučeny v jeden, který by byl hlavním materiálem pro návštěvníky. Tento hlavní 
materiál by mohl být přepracován i do dětské verze. Předseda komise požádal OKCR, aby 
na příštím jednání komise předložili nový návrh. Všechny tyto materiály vč. "Aktivní" 
a "Za brány města" by měly být opatřeny QR kódem a umístěny na mobilní aplikaci 
inBudějovice.cz místo současné podoby aplikace.

3. Projednání návrhů členů na podporu CR
Členové komise začali procházet své návrhy na činnost komise v příštích 4 letech, jedná se 
mimo jiné i o následující body.
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Shodli se především na bodu ohledně vytvoření harmonogramu čtyř mezníků v roce, 
stanovení významných akcí (nemusí jít o nové akce), které by bylo potřeba řádně 
zpropagovat. Odbor kultury a CR již toto v plánu pro letošní rok má.
Dalším bodem bylo využití vodních podmínek města, konkrétně např. v případě akce Múzy 
na vodě - využití pódia i v průběhu dne a rozšíření hudebních či divadelních aktivit až na 
týden. Tuto akci navrhli členové komise jako jednu z akcí, která by měla být součástí 
harmonogramu (propag. materiál - viz výše).
Dalším tématem, které bylo detailněji projednáváno, byly vánoční trhy a jejich podoba. 
Konkrétně se členové komise zasazují o prodloužení doby trhů až do 29.12., kdy mají lidé 
nejvíce času se jít podívat, dále estetičtější vzhled trhů, více prodejců lokálního zboží.
Monitoring cestovního ruchu v Českých Budějovicích je jeden z návrhů, které jsou 
momentálně realizované odborem a počítá se s ním i do dalších let. Pan Šalda navrhl 
možnosti rozšíření výzkumu i na zobrazení dotačních programů.
Následovala debata o parkování pro turisty ve městě a možnosti podoby infrastruktury - 
záchytná parkoviště doplněná o kyvadlovou dopravu, dále kyvadlová doprava z Českých 
Budějovic do Českého Krumlova. Tento návrh není řešitelný pomocí dotačního programu.
Posledním projednaným návrhem byla komunikace navenek. Paní Šádková představila 
potřebné úpravy volnočasového portálu a Facebookového profilu tohoto portálu. Zástupci 
OKCR navrhli možnost spolupráce paní Šádkové s řídícím výborem pro portál 
inBudějovice.cz a paní Bezručovou v rámci Facebookového profilu.

4. Diskuse
Tento bod byl naplněn v rámci přechozích bodů.

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.

Další jednání komise se uskuteční ve středu 25.3.2015 od 17:00 v zasedací místnosti č. 203.
4. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 25. 2. 2015

Zapsal(a): Ing. Hana Hájková, sekretářka komise

Ověřil(a): Ing. Petr Šalda

Ing. Petr Šalda
předseda komise
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