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ZÁPIS
ze 4. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 4. 6. 2018
Přítomni:

Mgr. Marcel Goetz, Zdeněk Křišťan, Hana Lamačová, Rudolf Ortman, Richard
Schötz, Jaroslava Sýkorová, Mgr. Martina Vodičková, Ing. Michal Voleník

Omluveni:

Libuše Smolíková, MBA, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Martin Mlčák, Mgr. Iva Sedláková

Schválený program:
1.

Různé
Předsedkyně komise přítomné seznámila s článkem v ČB Deníku ohledně turistické sezóny
města České Budějovice, v rámci něhož Deník vyzpovídal několik osob vč. paní
předsedkyně.
Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu pozvala členy komise na čtvrteční
(7. 6. 2018) vernisáž 11. ročníku externí výstavy Umění ve městě.

2.

Zhodnocení dosavadní činnosti komise
Přijato usnesení č. 4/2018 (8 - 8,0,0)
V rámci tohoto bodu se jednotliví přítomní vyjadřovali k dosavadní činnosti - mezi
podařené body řadí členové komise navýšení alokované částky určené v rámci Dotačního
programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu, účast města České
Budějovice v destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko z.s., nový
a přehledný turistický web či prodloužení adventních trhů. Zároveň projednávali možné
náměty činnosti, jimiž by se mohlo další (povolební) složení komise RM pro cestovní ruch
zabývat:
- prodloužení vodácké cesty až do Českých Budějovic, vybudování vodácké základny na
břehu u Sportovní haly, komunikace s půjčovnami lodí, eventy pro vodáky a násl. navázání
dalších služeb ve městě na vodáckou tematiku a podpora činnosti na Malši a slepém rameni
Vltavy
- velikonoční trhy ve formátu vánočních trhů (14ti denní období předcházející
Velikonocím)
- vytvoření výrazného navigačního systému pro automobily a autobusy, číslovaná
parkoviště s údajem o volných místech, dedikované parkování pro autobusy
- vytvoření moderního a cizojazyčného centrálního rezervačního systému pro ČB kulturní
stánky na turistických webových stránkách města
- aktivace měsíců ledna, února a března pro turismus
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- navázání služeb Letiště České Budějovice na centrum města a další turistické služby
v regionu.

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 5. září 2018 od 17:00, místo bude
upřesněno.

4. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:00 hod.
Soubor usnesení:
K bodu: Zhodnocení dosavadní činnosti komise
komise rady města pro cestovní ruch přijala u s n e s e n í č. 4/2018:
komise rady města pro cestovní ruch
d o p o r u č u j e
1.
novému (povolebnímu) složení komise RM pro cestovní ruch v rámci svého působení se
zaměřit na body jmenované v tomto zápisu, které dosavadní složení komise RM pro cestovní
ruch shledává jako pozitivní ve smyslu rozvoje cestovního ruchu v Českých Budějovicích,
2.
Radě města České Budějovice podpořit komisi RM pro cestovní ruch v těchto projektech.

V Českých Budějovicích dne 4. 6. 2018
Zapsal(a): Richard Schötz, člen komise v. r.
Ověřil(a): Rudolf Ortman v. r.

Jaroslava Sýkorová v. r.
předsedkyně komise

2

