OKRM/159/2019/Z/78
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 8. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 14. 10. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Martin Volný

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Marie Černá, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Tomáš Polanský

Schválený program:
1.

Expozice historických motocyklů
a.
Představení současné situace (p. Mlčák)
i.
Prostor v Solnici není pro tuto expozici dostačující
1.
4. patro
2.
Provozovatel tento prostor odmítá
ii.
Město v současné chvíli nedisponuje adekvátním prostorem
iii.
Roční dotace provozu expozice – 150 tis. Kč
iv.
Návštěvnost cca 6000 osob/rok
b.
Komise vzala na vědomí, že v současné chvíli město není schopno zajistit vhodné
prostory pro provoz

2.

Žádost o navýšení členského příspěvku města České Budějovice v rámci Destinační
společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
a.
Odsouhlasení přidání tohoto bodu do programu jednání komise (jednomyslně přijato)
b.
Představení a zdůvodnění žádosti zástupcem Destinační společnosti
Českobudějovicko-Hlubocko
i.
Finanční přínosy destinace pro město České
Budějovice v roce 2019
1.
Finanční podpora ve výši 300 tis. Kč
2.
Celkový vyčíslený přínos 8 533 tis. Kč
ii.
Žádost o finanční podporu pro rok 2020 –
2 mil. Kč
1.
Předpokládaný celkový přínos 20,35 mil. Kč
2.
5 oblastí – marketingová podpora, investice (získání investorů a investic v rámci celé
oblasti, finanční přínosy, mediální obsah
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3.
Prostředky budou použity na zisk investic, přivedení eventů, kofinancování dotačních
programů, …
4.
Přilákání nadregionálních akcí. Na jejich základě přilákat jiný typ návštěvníků,
navýšit dobu pobytu a vyšší denní útratu
iii.
Rozvoj destinační společnosti a její činnost
probíhá v souladu s marketingovým plánem města
c.
Komise vzala dokument na vědomí a vyžádala si delší dobu na jeho prostudování
d.
Vyhodnocení žádosti bude projednáno na další mimořádné komisi

3.

Směrnice „o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice“
a.
Komise vzala směrnici na vědomí, bez úprav

4.

Příprava „Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního
ruchu v roce 2020“
a.
Informace o vývoji nového administračního prostředí Dotačních programů
(p. Vojtko)
b.
Hodnotící ukazatele
i.
Návrh na jejich úpravu (p. Matějič)
1.
Členové komise se sjednotili na názoru, že úpravě ukazatelů bude nutno věnovat
delší dobu
2.
Případná úprava bude připravena a zapracována pro dotační programy dalšího období
ii.
Bod 4 Pravidel
1.
Změny na úpravu tohoto bodu budou konzultovány mezi členy emailem
2.
Finální podoba tohoto bodu Pravidel bude schválena na příští mimořádné schůzi
Komise

5.

Různé
V úvodu jednání došlo k představení nové členky Komise, Ing. Kamily Hrabákové
(náhrada za odstupujícího p. Šaldu)
a.
Návrh na společné schůze všech komisí (p. Matějič)
i.
Vzhledem k velkému počtu členů komisí byl
vznesen návrh, že je vhodné se setkávat, ale tím způsobem, že na základě témat budou
vysláni zástupci komise, kteří budou na těchto setkávání tlumočit postoj celé Komise
ii.
Setkávání se ve vyšším počtu členů, popřípadě
všech členů Komisí dohromady se jeví jako kontraproduktivní
b.
Zlepšení informovanosti veřejnosti o probíhajících grantech (p. Matějič)
i.
Informace o způsobu všech způsobech šíření
(p. Mlčák)
ii.
Komise vzala na vědomí
c.
Hodnocení marketingových aktivit za rok 2019
i.
Hodnocení aktivit, které byly přiděleny
p. Šaldovi převzal p. Klika
d.
Další mimořádná komise proběhne 23/10/2019 v 17 hod.

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 ve středu 23.10.2019 v 17:00 v zasedací
místnosti č. 203

8. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 14. 10. 2019
Zapsal(a): Pavla Šádková, členka komise v.r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v.r.

Ing. Petr Klika v.r.
předseda komise
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