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Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 11. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne
11. 12. 2019
Přítomni:

Jaroslav Hansal, Ing. Kamila Hrabáková, Ing. Petr Klika, Mgr. Libor Moravec,
Mgr. Petr Stehlík, Pavla Šádková

Omluveni:

Lucie Braná, DiS., Ján Lukáč, Ivan Matejić, Barbora Povišerová, Mgr. Martin
Volný

Nepřítomni:
Hosté:

Schválený program:
1.

Předání informací ze společného setkání s Kulturní komisí
a)
Zachovat společná jednání, která by se uskutečnila dle potřeby komisí.
b)
Společným tématem bylo naplánování turistických tras - tematické okruhy městem.
Zvážit zapojení Památkové komise. Komise připraví podklady pro 2-3 tematické okruhy.
Ideálně svázané s aplikací, textovými tabulkami na budovách, QR kódy
Vzorem mohou být prohlídkové trasy v rámci Dnů evropského dědictví.
Dvě možnosti zadání: přes dotační program města nebo vypsáním veřejné zakázky.
Vhodná témata mohou být např. Hardtmuthové, rod Lannů…
Doplnění informací odborem kultury a cestovního ruchu (p. Mlčák): v tento okamžik byl
vydán leták “České Budějovice pěšky“, který obsahuje 3 pěší okruhy v centru města pod
názvy Historickým centrem, Kolem hradeb, Na ostrov + doplňující tipy aktivit Na dosah.
Leták má tři jazykové mutace ČJ, NJ, AJ a je k dispozici jak ke stažení nebo prohlížení na
turistickém portálu www.budejce.cz/publikace + fyzicky v Turistickém informačním
centru. Ve výhledu ¼ 2020 dojde k distribuci letáku po IC a dalších subjektech cestovního
ruchu v rámci turistické oblasti + veletrhy CR. Zároveň by mělo dojít k převedení těchto
tras do online mapových podkladů viz www.budejce.cz/tipy-na-vylety.
První jednání k návštěvnickému centru Koh-I-Noor proběhlo v rámci destinační společnosti
Českobudějovicko – Hlubocko. Centrum by mělo být zařazeno mezi navrhované investiční
projekty v rámci turistické oblasti. Pan Hansal ještě doplnil, že by mělo proběhnout dále
i jednání k umístění Expozice historických motocyklů v areálu Koh-I-Nooru, a to za účasti
pana Hošťálka.
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c)
Dále doplnit p. Hansal připomínky pořadatele akce „Lidé městu, město lidem“, která
je zařazena pod dlouhodobě podporované projekty, ale přináší to nejistotu schválení
finančních prostředků.
Komise pověřila svého člena, pana Stehlíka, zjištěním důvodu přeřazení akce „Lidé městu,
město lidem“ pod dlouhodobě podporované projekty.
d)
DALŠÍ BODY ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ JSEM NEZAZNAMENAL, ALE
POPROSÍM ÚČASTNÍKY O PŘÍDANÉ DOPLNĚNÍ, JE-LI TŘEBA.

2.

Různé
Přijato usnesení č. 3/2019 (6 - 6,0,0)
Sjednocení městských webů (inbudejovice, cbsystem, budejce) pod jednu doménu cbudejovice.
Je připravován redesign městského webu c-budejovice a probíhá analýza obsahu
(uspořádání, design, responsibilita, obsah daný zákonem atd.).
Vstoupit do příprav nového městského webu (1 společný pro všechny: občan, turista,
podnikatel, reprezentativní, moderní).
Komise pověřila svého člena, pana Moravce, zjištěním stavu analýzy městského webu cbudejovice.cz.

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 RM pro cestovní ruch se uskuteční ve středu 22.01.2020 v 17:00 v zasedací
místnosti odboru kultury a cestovního ruchu, Dům umění.

11. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:00 hod.
Soubor usnesení:
K bodu: Různé
komise rady města pro cestovní ruch přijala u s n e s e n í č. 3/2019:
komise rady města pro cestovní ruch
d o p o r u č u j e
Radě města sjednocení městských webů pod jednu doménu.

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2019
Zapsal(a): Mgr. Martin Mlčák, sekretář komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika v. r.
předseda komise
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