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ZÁPIS
z 6. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 13. 6. 2016
Přítomni:

Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Rudolf Ortman, Richard Schötz, Libuše
Smolíková, MBA, Jaroslava Sýkorová, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda,
Mgr. Martina Vodičková, Ing. Michal Voleník

Omluveni:

Hana Lamačová

Nepřítomni:
Hosté:

Dana Dobiášová, Martin Mlčák, Mgr. Iva Sedláková, Tomáš Polanský

Schválený program:
1.

Informace o činnosti destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko, z. s.
P. Polanský, projektový manažer destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko, z.
s., zpravil členy komise o činnostech, které jsou ještě naplánovány v letošním roce.
Aktuálně vzniká nová fotogalerie oblasti, kterou bude možné využít k propagační činnosti.
Roste sledovanost Facebooku Jižní Čechy, k propagaci bude využita spolupráce s Jiřím
Mádlem. Dále vzniká propagační materiál pro touroperátory v několika jazykových
mutacích a zpracovává se nabídka pro touroperátory z Číny a Japonska. Od 15.06. se
spouští nové webové stránky www.jiznicechy.cz, bude na nich také odkaz na
www.inbudejovice.cz a na stránky města Hluboká n. Vltavou. Destinační společnost bude
mít také prostor na akci Jižní Čechy olympijské na Lipně. Do konce roku 2016 by měl být
vydán nový materiál ke kongresovému CR, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

2.

Návrhy na oživení centra v Českých Budějovicích
P. Goetz připravil pro jednání komise několik návrhů na oživení centra Českých Budějovic:
- zdarma předzahrádky v termínu 01.01. - 30.04.
- kulinářské zážitky na náměstí, např.: týden kávy, palačinek, piva, křížal a sušeného ovoce,
svatomartinské slavnosti, slovenské a francouzské dny spojit s jejich vínem a jídlem, apod.
- zavedení MHD na náměstí Přemysla Otakara II.
- parkoviště autobusů u Sportovní haly
- stromy ve velkých květináčích
- sochy a fotolavičky se Švejkem, Přemmyslem Otakarem II. aj.
- infostánek "Jižní Čechy olympijské" na náměstí Přemysla Otakara II. v době OH
- povolit venkovní umělce, určit místa a dobu zdarma
- společný marketingový a ediční plán
Všechny návrhy byly komisí projednány. Komise vybrala 3 nejpodstatnější a stanovila
zpracovatele podkladů, které budou předloženy k dalšímu projednání s náměstkem
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primátora Ing. Jaromírem Talířem.
1) Parkovací místa pro autobusy u Sportovní haly na Dlouhé louce - p. Křišťan, p. Voleník
2) sochy a fotolavičky se Švejkem, Přemyslem Otakarem II. - p. Schötz; p. Polanský
projedná možnosti na výkonném výboru DS Českobudějovicko - Hlubocko, z. s.
3) infostánek Jižní Čechy olympijské na náměstí Přemysla Otakara II. - p. Goetz
Zpracovaná témata budou zaslána mailem p. Hájkové do 30.06.2016

3.

Diskuse
Členové komise projednávali nezbytnost navýšení alokované částky vyčleněné na dotační
program na podporu cestovního ruchu v roce 2017. P. Šalda připraví zdůvodnění tohoto
požadavku.
P. Sedláková, vedoucí odboru kultury a CR, informovala členy o chystané aktualizaci
a modernizaci volnočasového portálu www.inbudejovice.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.
6. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:00 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 13. 6. 2016
Zapsal(a): Ing. Michal Voleník, člen komise v. r.
Ověřil(a): Rudolf Ortman v. r.

Jaroslava Sýkorová v. r.
předsedkyně komise
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