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ZÁPIS
z 5. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 15. 5. 2019
Přítomni:

Jaroslav Hansal, Ing. Petr Klika, Ján Lukáč, Ivan Matejić, Mgr. Libor Moravec,
Mgr. Petr Stehlík, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda

Omluveni:

Lucie Braná, DiS.

Nepřítomni: Barbora Povišerová, Mgr. Martin Volný
Hosté:

Mgr. Martin Mlčák

Schválený program:
1.

REKOLA - představení projektu sdílení kol v Českých Budějovicích (A. Šlechtová)
K představení projektu nedošlo z důvodu nedorozumění ohledně termínu, přeloženo na
podzim.

2.

Zhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu
v roce 2018
Komise bere na vědomí zhodnocení dotačního programu České Budějovice 2018.

3.

Různé
a)
Dotační programy a veřejnost - členové komise diskutovali na téma povědomí lidí
o možnostech dotací a jejich schopnosti se v systému orientovat, potažmo schopnosti
podnikatelů o dotace žádat (tak, aby žádost byla úspěšná).
Padly nápady na školení vypisování dotačních žádostí pro podnikatele a další možnosti, jak
zpropagovat možnosti dotačních programů.
Komise pověřila předsedu Petra Kliku, aby na příští komisi přizval Ing. Viktora Vojtka,
Ph.D., k prezentaci, jak bude vypadat plánovaná změna dotačních programů.
Muzeum tužek – pan Moravec nadnesl nápad podpořit vytvoření muzea tužek (výsledek
jeho zamýšlení, čím zlepšit turismus ve městě), členové komise se shodli na tom, že takový
projekt by smysl měl, navrženo do budoucna řešit vypsáním dotačního titulu. Na
poprázdninové zasedání komise bude přizván zástupce Koh-I-Nooru.
b)
Letiště – jeden z důležitých faktorů pro českobudějovický turismus může být provoz
letiště, na příští zasedání komise bude přizvána mluvčí letiště, paní Vodičková. Komise
pověřila předsedu Petra Kliku k zajištění pozvání mluvčí letiště.
c)
Jihočeská centrála cestovního ruchu – bylo by dobré znát fungování této organizace,
na příští zasedání komise bude přizván pan ředitel Polášek. Pozváním pana ředitele pověřila
komise předsedu Petra Kliku.
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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 RM pro cestovní ruch se uskuteční dne 18.06.2019 v 17:00 v zasedací místnosti
zastupitelstva města.

5. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:30 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 15. 5. 2019
Zapsal(a): Ján Lukáč, člen komise
Ověřil(a): Ing. Petr Klika

v. r.

v. r.

Ing. Petr Klika
předseda komise
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v. r.

