OKRM/100/2020/Z/47
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
ze 4. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 10. 6. 2020
Přítomni:

Lucie Braná, DiS., Jaroslav Hansal, Ing. Kamila Hrabáková, Ing. Petr Klika,
Ivan Matejić, Miroslav Pořádek, Mgr. Petr Stehlík, Pavla Šádková

Omluveni:

Ján Lukáč, Mgr. Libor Moravec, Barbora Povišerová

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Iva Sedláková, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Schválený program:
1.

Představení nového člena komise
Představení nového člena komise, pana Pořádka, který zastoupí pana Volného.

2.

Kampaň Jihočeského kraje „Léto v jižních Čechách“
Pan náměstek Vojtko představil plán JČCR pro letošní léto, uvedl jak se město ČB zapojí
a co všechno nabídne v rámci portálu https://leto.jiznicechy.cz/, kde nalezneme další Info.

3.

Zrušení 47. ročníku agrosalonu Země živitelky
Projednávalo se, jaké dopady má na turistický ruch akce Země Živitelka, která letos
neproběhne a jaké souvislosti s sebou to nese.

4.

Aktualizace městského webu c-budejovice.cz
Přijato usnesení č. 2/2020 (7 - 7,0,0)
Tématem je oficiální městský web c-budejovice.cz, který prošel nedávno faceliftem. Pan
Hansal zmínil nefunkčnost odkazů a jazykových mutací pro turistickou sekci. Pan Vojtko
vysvětlil, že si on i Rada města problém uvědomují, nicméně situace je z vnitřního pohledu
na radnici složitá. Komise nakonec přijala usnesení, o potřebě tyto problémy vyřešit.
Přílohou zápisu je přehled nefunkčních odkazů na městských webových stránkách.

5.

Zhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu
v roce 2019
Zhodnocení dotačního programu 2019 proběhlo bez výtek. Komise bere na vědomí
zhodnocení dotačního programu 2019.

6.

Aktuální informace k Dotačnímu programu města České Budějovice na podporu cestovního
ruchu v roce 2020
V dotačním programu města na podporu CR se k 10.06.2020 neuskuteční 3 projekty:
Vítejte u nás, Letní univerzita, Pomáháme fotbalem
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7.

Rozdělení projektů podpořených z Dotačního programu města České Budějovice na
podporu cestovního ruchu v roce 2020 ke kontrole
Členové komise mezi sebou, dle vlastního výběru, rozdělili 19 dotačních projektů.
Nepřítomným členům byly přiděleny zbylé projekty. Přehled rozdělených dotačních
projektů a kontrolní listy budou členům komise poslány společně se zápisem.

8.

Různé
·
Diskuze se vedla o novém dotačním softwaru a o potřebě na příští komisi zvážit, zda
nezačít s víceletými granty či cíleným typem aktivit. Debata tedy proběhne po letní
přestávce.
·
Dále pak bylo členům předáno pozvání na prezentaci studie Město a voda, která
proběhne 16.6. od 15:00 v místnosti zastupitelstva města.
·
Pan Vojtko uvedl, že v létě proběhne sběr dat od turistů po celém jihočeském kraji
online formou skrze JČU.
·
Předseda komise uvedl, že 18.6. proběhne zasedání výkonného výboru Destinačního
managmentu a výstupy obdrží komise mailem.
·
Navigační systém pro turisty ve městě – na území města je rozmístěno celkem 51
sloupků, které jsou osazeny různým počtem ukazatelů směrující turisty k významným
památkám a veřejným službám ve městě. Debata se vedle ohledně jejich doplnění
o anglickou a německou variantu. Dále bylo zmíněno, že se na přístupových místech do
centra města (ulice Kanovnická, Karla IV., Krajinská, Lannova třída a F.A. Gerstnera
nachází mapové a zvukové nosiče Daruma, které jsou i v jazykových mutacích – angličtina,
němčina. Pan náměstek Vojtko doplnil, že např. město Znojmo, má moderní navigační
systém.

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 cestovního ruchu se bude konat dne 16.09.2020 v zasedací místnosti č. 203.

4. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:30 hod.
Soubor usnesení:
K bodu: Aktualizace městského webu c-budejovice.cz
komise rady města pro cestovní ruch přijala u s n e s e n í č. 2/2020:
komise rady města pro cestovní ruch
d o p o r u č u j e
Radě města zkontrolovat a opravit městský web c-budejovice.cz z pohledu odkazů ve všech jeho
jazykových mutací.
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V Českých Budějovicích dne 10. 6. 2020
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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