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Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 3. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 18. 3. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Petr Šalda

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Martin Mlčák, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Tomáš Polanský, David
Šťastný

Schválený program:
1.

Destinační společnost Českobudějovicko - Hlubocko, z.s.
Představitelé destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko, z. s. (p. Šťastný předseda spolku, p. Polanský - produktový manažer) odprezentovali činnost destinační
společnosti, získávání finančních prostředků a způsob jejich využití (tvorba online
materiálů, konference CR, účast na presstripech, tvorba fotobanky a videí, tištěné materiály
aj.). Představili plány na rok 2019 - např. podpora partnerů, zapojit členská města do aktivit
DS, prodloužení vodní cesty, pokračovat dále v online propagaci. Následně pokračovala
diskuze s členy komise ohledně stavu před vznikem destinační společností, webových
stránkách www.budejce.cz, smluvním plnění a míry náročnosti plnění zadání.

2.

Profil návštěvníka jižní Čechy 2018
Následovalo představení výsledku statistického šetření z loňské turistické sezóny
zpracované Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity. Pan náměstek Vojtko, jakožto
spolutvůrce tohoto dokumentu v rámci svého působení na JČU, podrobněji představil
výsledky již 5. ročníku výzkumu. Poznamenal, že se během této doby měnila metodika,
většina výsledků výzkumu se dá však meziročně porovnat. Připomenul, že by bylo dobré se
zaměřit např. na turisty, kteří tráví dovolenou v jižních Čechách (př. na Lipně) a dostat je
do Českých Budějovic. Celý dokument je ke zhlédnutí na www.c-budejovice.cz/cestovniruch.

3.

Různé
Členové komise si zadali úkol - sestavení podnětů, námětů v oblasti cestovního ruchu
v Českých Budějovicích. Tyto náměty budou projednávat na svém dalším jednání.
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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 se uskuteční 24. 4. 2019 v 17:00 v zasedací místnosti č. 103 (1. patro historické části
radnice).

3. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 18. 3. 2019
Zapsal(a): Ivan Matejić, člen komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika v. r.
předseda komise
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