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OKRM/103/2017/Z/53

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 6. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 28. 6. 2017

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Richard 
Schötz, Libuše Smolíková, MBA, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková, 
Mgr. Martina Vodičková, Ing. Michal Voleník

Omluveni: Ing. Petr Šalda

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Iva Sedláková, Monika Zmeškalová

Schválený program:

1. Turistické webové stránky / volnočasový portál inbudejovice.cz
Přijato usnesení č. 5/2017 (10 - 9,0,1)
Předsedkyně komise seznámila zúčastněné s vyjádřením ředitele JCCR, Ing. Jaromíra 
Poláška, k současnému volnočasovému portálu www.inbudejovice.cz. Portál je určen více 
pro obyvatele Českých Budějovic. Málo je informací pro běžného turistu, který navštíví 
České Budějovice, navíc portál nemá poutavý vzhled. Z diskuze zúčastněných vyplynula 
nezbytnost, aby se portál změnil z pohledu obsahu. Dále bylo doporučeno, aby správu 
portálu převzala nová společnost. Stávající správce neadekvátně reaguje na potřeby 
aktuálních informací pro turistu. Smlouva s tímto dodavatelem končí v roce 2018.

2. Různé
Komisi pro CR byl doručen návrh zadání změny územního plánu města České Budějovice 
v lokalitě suché Vrbné - Průmyslový obvod II. v k. ú. České Budějovice 5. Komise jej bere 
na vědomí.
Pan Křišťan seznámil členy komise s akcí "Českobudějovická Rekola jedou na Hlubokou". 
Akce byla hodnocena velmi kladně od všech účastníků. Poděkování patří paní Lamačové za 
zajištění prohlídky zámku Hluboká nad Vltavou.

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 18:30 hod.

Soubor usnesení:
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K bodu: Turistické webové stránky / volnočasový portál inbudejovice.cz

komise rady města pro cestovní ruch přijala   u s n e s e n í   č. 5/2017:

komise rady města pro cestovní ruch

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice podpořit snahu o změnu portálu a zároveň poskytnout odboru kultury 
a cestovního ruchu potřebné finanční prostředky. Portál bude orientován na turistu, kdy bude jeho 
podoba odpovídat současným potřebám, aby bylo dosaženo ideálního sdílení dat napříč všemi weby.

V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2017

Zapsal(a): Zdeněk Křišťan, člen komise

Ověřil(a): Rudolf Ortman

Jaroslava Sýkorová
předsedkyně komise

rynesovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

rynesovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

rynesovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.




