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ZÁPIS
z 1. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 23. 1. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Martin Mlčák

Schválený program:
1.

Seznámení s Dotačním programem města České Budějovice na podporu cestovního ruchu
(v roce 2019)
Členové komise byli seznámeni s Dotačním programem města České Budějovice na
podporu cestovního ruchu v roce 2019. V prosinci 2019 byla schválena Pravidla dotačního
programu na rok 2019, do kterých již předchozí komise zahrnula nově podporované
aktivity jako např. prodloužení vodácké cesty na Vltavě co nejblíže centru města či podpora
aktivit v období Velikonoc. Finanční prostředky alokované pro rok 2019 na podporu
cestovního ruchu činí 1.850.000 Kč. Schvalování žádostí o dotace ve výši do 50.000 Kč
náleží Radě města České Budějovice, ve výši nad 50.000 Kč Zastupitelstvu města České
Budějovice. Možnost podat žádost o dotaci v rámci cestovního ruchu mají žadatelé do
04.02., všechny kompletní žádosti by měly být pro členy komise přístupné od 11.02.2019.
Členové komise byli seznámeni zvl. s články 8.5 a 8.3 Pravidel dotačního programu, které
se věnují způsobu hodnocení podaných žádostí a poskytování informací o výběru žádostí.
Podrobněji se s pravidly seznámí samostatně.

2.

Různé
Členové komise dále projednávali náměty činnosti, jež navrhla předchozí komise.
Konkrétně se podrobněji zabývali prodloužením vodácké cesty co nejblíže centru Českých
Budějovic a prodloužení velikonočních trhů. Následně pan Hanzal vznesl několik
připomínek k podpoře webu www.budejce.cz (Facebook a Instagram). Připomínky zašle
odboru kultury a cestovního ruchu k řešení.

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 se uskuteční 13.02.2019 v 17:00 v zasedací místnosti č. 203 (historická budova
radnice).

1. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:30 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 23. 1. 2019
Zapsal(a): Lucie Braná, DiS., členka komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika v. r.
předseda komise
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