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ZÁPIS
ze 4. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 24. 4. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Ivan Matejić, Mgr. Libor Moravec, Barbora Povišerová

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Martin Mlčák, Mgr. Iva Sedláková

Schválený program:
1.

Rozdělení projektů podpořených z Dotačního programu města České Budějovice na
cestovní ruch v roce 2019 ke kontrole
Členové komise mezi sebe, dle vlastního výběru a uvážení rozdělili 19 dotačních projektů.
Nepřítomným členům byly přiděleny zbylé projekty. Rozdělení jednotlivých členů komise
ke kontrolní činnosti a dohledu nad dotačními projekty je součástí toho zápisu ve formě
přílohy. Členům komise byl předán "Kontrolní list projektu" k vyplnění u jejich svěřených
dotačních projektů.

2.

Náměty činnosti komise RM pro cestovní ruch
Pro zlepšení cestovního ruchu byly členy komise RM pro cestovní ruch navrženy tyto
náměty:
- vytvoření fotomíst pro turisty
- informační stezka
- dotrasování, rozšíření počtu jednotlivých QR kódů tématické stezky po Budějovicích
- lepší výběr pořádaných gastroakcí: dny mezinárodních kuchyní, autentické a originální
akce (př. borůvkobraní)
- zlepšení velikonoční výzdoby ČB
- Velikonoční trhy přesunout na atraktivnější termín (tedy na Velikonoce)
- navigační systém pro záchytná parkoviště

3.

TravelCon
Informace o nadcházející konferenci o cestovním ruchu - TravelCon - konající se ve čtvrtek
25. a v pátek 26. dubna 2019, výstaviště České Budějovice, pavilon Z. Výzva členům
komise k jejímu navštívení.

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.
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Další jednání komise RM pro cestovní ruch se uskuteční 15. května 2019 v 17:00 v zasedací místnosti
OKCR (Dům umění).

4. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:30 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2019
Zapsal(a): Jaroslav Hansal, člen komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika v. r.
předseda komise
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