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ZÁPIS
ze 7. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne
18. 12. 2018
Přítomni:

Lucie Braná, DiS., Jaroslav Hansal, Ing. Petr Klika, Ján Lukáč, Ivan Matejič,
Mgr. Libor Moravec, Mgr. Petr Stehlík, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda,
Mgr. Martin Volný

Omluveni:

Barbora Povišerová

Nepřítomni:
Hosté:

Michaela Kůrková, Mgr. Martin Mlčák, Mgr. Iva Sedláková, Ing. Viktor
Vojtko, Ph.D.

Schválený program:
1.

Seznámení s činností komise RM pro cestovní ruch
Úvodní slovo náměstka primátora Ing. Viktora Vojtka, Ph.D., který seznámil členy komise
s Jednacím řádem komise Rady města České Budějovice, Dotačním programem města pro
oblast cestovního ruchu, Strategickým plánem města České Budějovice na období let 2017
– 2027 a Profilem návštěvníků Českých Budějovic. Upozornil, že veškeré tyto dokumenty
jsou zveřejněny na webových stránkách města www.c-budejovice.cz. Předseda komise
cestovního ruchu Ing. Petr Klika vyzval k představení jednotlivých členů komise, včetně
jejich představ o fungování cestovního ruchu ve městě.

2.

Různé
V květnu 2019 se uskuteční velká prezentace regionu jižní Čechy v hornorakouském Linci
(Südböhmen zu Gast in Linz) vč. prezentace Statutárního města České Budějovice – je
možné dávat podněty k prezentaci města.
Na jedné z dalších komisí by mělo dojít k představení destinační společnosti
Českobudějovicko-Hlubocko, z.s. Mgr. Libor Moravec zažádal o SWOT analýzu destinační
společnosti.
Pan Ivan Matejič vznesl dotaz na způsob obsazování stánků během adventního trhu.
Vedoucí odboru,
Mgr. Iva Sedláková, vysvětlila, že jednotlivé prodejce zajišťuje firma Art4promotion s.r.o.,
která trhy pořádá a má nasmlouvaného dodavatele. Členové komise zažádali o zaslání
Zápisu ze 4. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 4. 6. 2018, kde
jsou zapsány možné náměty činnosti pro komisi cestovního ruchu.
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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 se uskuteční 23. 1. 2019 od 17:00 v zasedací místnosti odboru kultury
a cestovního ruchu.

7. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:30 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 18. 12. 2018
Zapsal(a): Ivan Matejič, člen komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika v. r.
předseda komise
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