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ZÁPIS
z 10. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne
20. 11. 2019
Přítomni:

Lucie Braná, DiS., Jaroslav Hansal, Ing. Kamila Hrabáková, Ing. Petr Klika,
Mgr. Libor Moravec, Mgr. Petr Stehlík, Pavla Šádková, Mgr. Martin Volný

Omluveni:

Ján Lukáč, Ivan Matejić, Barbora Povišerová

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA, Michaela Jirásková

Schválený program:
1.

Koncept Lanna
Komise bere na vědomí
Jiří Borovka seznámil komisi s dosavadní činností i s cíli – propagovat Budějovice jako
„Benátky jihu Čech“. V roce 2014 otevřeno TIC přístav České Vrbné, v roce 2017 přístav
Hluboká a v roce 2018 TIC a MP Bosonoha u Dlouhého mostu. Rozvoj lodní dopravy.
V roce 2019 proplaveno 1880 lodí. Od roku 2017 v provozu sezónní historická plavba
centrem města (včetně průvodce v jazykových mutacích), od roku pravidelná linková
doprava v ČB v červnu až září. Využívána i občany města – v červenci 667, v srpnu 406.
Na základě toho představena vize obnovení pravidelné lodní dopravy ve městě. Využití
lodní dopravy pro IDS na základě zkušenosti v ČR, např. přívoz v Praze, je však nutné
provozovat pod dotací. Výhody: enormní nárůst dopravy a chybějící dopravní stavby.
Lodní doprava obslouží i dopravně těžko dostupná místa vlivem dopravní zácpy. Současné
linky: C1 Malý jez, C2 Vodárenská věž. VŠTE prověří možnost provozu dvou linek
v rámci MHD.

2.

Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
Komise bere na vědomí
Náměstek primátora Viktor Vojtko informoval o plánech města stabilizovat činnost
„destinačky“ a představil vizi, podle níž by měli ubytovatelé spolurozhodovat, do jaké
oblasti CR půjdou prostředky „destinačky“. Záměrem je také, aby pro příští rok
„destinačka“ přehodnotila své cíle:
Promomateriály se musí dostat až k turistům
Soustředit se na podporu nadregionálních akcí: MS v hokejbale, MS modelů
proudových letadel apod.
Zajistit úzkou spolupráci s kongresovým centrem Clarion
Spustit sezónní kalendář, který poskytne ubytovatelům info o eventech na rok dopředu
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3.

Různé
Požadavky na pozvánku a podklady na jednání komise: Libor Moravec vznesl žádost,
aby byla pozvánka na jednání komise podrobnější; Jaroslav Hansal požaduje podklady pro
jednání alespoň týden dopředu kvůli dostatku času na prostudování
Představení vize financování CR: náměstek primátora Viktor Vojtko představil svou
vizi financování CR v ČB podle principu rakouského modelu: peníze z CR zpět do CR.
Návrh nového nastavení ubytovacích poplatků přinese zdvojnásobení příjmů a umožní
samofinancovatelnost CR
Vysvětlení nedorozumění kolem auditu destinační společnosti: náměstek primátora
Viktor Vojtko vysvětlil, že pod usnesením o auditu (C 7.1) rozuměl požadavek na
prověření, zda má mít město vlastní „destinačku“. Audit by přišel na 400 tisíc Kč.
Argumenty, proč nebyl audit realizován: město vkládalo v tomto roce do „destinačky“
pouhých 300 tisíc Kč, prostředky na CR je třeba spíše sdružovat než drobit, nová
„destinačka“ by se musela certifikovat a začínala by opět „od nuly“; Jaroslav Hansal
upozornil, že je ale třeba dohlédnout na efektivní nakládání s dotacemi města, kontrola ale
není možná, protože „destinačka“ neumožní komisi CR přístup ke statistikám a klíči pro
jejich zpracování; náměstek Vojtko souhlasil, že existuje problém s vyhodnocením a počet
nocí přespání není nejpodstatnější kritérium, zdůraznil ale, že obecně je problém
s měřitelností dat v oblasti CR, má v úmyslu nastavit vyhodnocení jedné z významných
akcí, např. mezinárodního volejbalového utkání
Plány do budoucna v oblasti CR: náměstek primátora Viktor Vojtko informoval, že
pro příští rok se budou zpracovávat proinvestiční záměry do infrastruktury CR pro
„destinačku“. Na krytí investic se budou spolupodílet navýšené prostředky plynoucí
z poplatků z ubytování
Motocyklové muzeum: Jaroslav Hansal informoval o vývoji jednání vedení Kooh-INooru o umístění motocyklového muzea v areálu firmy

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 11.12.2019 v 17:00 v zasedací
místnosti odboru kultury a cestovního ruchu, Dům umění.

10. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:00 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 20. 11. 2019
Zapsal(a): Mgr. Martin Volný, člen komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika v. r.
předseda komise
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