OKRM/116/2019/Z/58
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 6. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 18. 6. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Petr Šalda

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Iva Sedláková, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Jaromír Polášek, , ředitel
JCCR, Mgr. Martina Vodičková

Schválený program:
1.

Jihočeské letiště České Budějovice
a.
Vlastníkem areálu letiště je Jihočeský kraj
b.
Nejširší rozjezdová dráha v ČR (šířka 80m, délka 2 500m)
c.
Napojení letiště na železniční dopravu, v současné době má v ČR jen Ostrava
d.
Společný projekt Jihočeského kraje a města České Budějovice
e.
V současné době licence pro neveřejný mezinárodní provoz pro středně velká letadla,
cílem je mít licenci pro veřejný provoz
f.
Největším klientem letiště je v tuto chvíli firma Bosch
g.
Stavba zahájena 12.12.2017, investorem Jihočeský kraj, zhotovitel: Hochtief CZ, cena
cca 408 mil KČ, slavnostní otevření terminálu 27.6
h.
Jednání s nízkonákladovými leteckými společnostmi – Wizz Air, Ryanair,
Laudamotion, Smartwings
i.
Výhodou je, že můžeme nabídnout nižší cenu než v Linzi či Praze
j.
FLYDUBAI – velmi vážné jednání o spolupráci
k.
Nabídnutí tréninkových testovacích bází pro Lufthansu
l.
Nabídnutí tréninkových bází pro The Flying Bulls
m.
Nutnost doplnění služeb (hotely, infrastruktura, taxi služba…), aby vše bylo řádně
připraveno
n.
4-5 měsíců se musí létat ultralightem, než se získá ověření od úřadu pro civilní
letectví, start až v roce 2021
o.
Snaha o to, aby si za 5 let na sebe dokázalo letiště vydělat a pokrýt své náklady
p.
100 000 pasažérů ročně by mělo pokrýt náklady

2.

Jihočeská centrála cestovního ruchu
a.
Představení, co JCCR dělá (Travelcon…)
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b.
4 350 666 přenocování v roce 2018, +34,6% oproti 2014
c. 23 mil návštěvodní (počet návštěvníků x počet dní) v roce 2018
d.
Hlavním důvodem pro návštěvu jižních Čech je krásná příroda a dobré ceny
e. Koncepce cestovního ruchu 2021+: vazba na státní koncepci cestovního ruchu,
diverzifikace toku turistů, udržitelnost cestovního ruchu, síťování, infrastruktura, online
prostor
f.
Czech Republic Travel Trade Day 2019, Travel a Gastro
g.
Südböhmen zu Gast in Linz – 3 dny, 300 tisíc návštěvníků
h.
Novinkou je e-shop jiznicechy.cz
i.
Informační centrum DOC Mercury
j.
Projekty: Památky žijí (malé památky mimo Česk Krumlov apod, 96 památky), Zlatá
Stezka (600km turistických tras, zlatoustezkou.cz), Eurovelo 13 (dálková cykloturistika),
Vltava
k.
100% vlastník a financování je z Jihočeského kraje
Pan Jaroslav Hansal vznesl na pana Jaromíra Poláška dotaz ohledně smlouvy se společností
Good Agency, ve kterých, dle jeho názoru, jsou nesrovnalosti a rád by si tyto informace
doplnil. Pan Polášek přislíbil nahlédnutí do těchto smluv.

3.

Revize dotačního programu města
Problémové body:
a.
Nutnost si říct, co je prioritou a zrevidovat, kam půjde kolik peněz
b.
Zlepšení komunikace mezi koordinátory a předsedy komisí
c.
Dlouhodobě se nedaří zapojit dotační program pro seniory
d.
Chybějící nastavení pro dlouhodobější projekty
e.
Metodika hodnocení dotačních programů
f.
Složitá administrace
g.
Věcná kontrola
h. Zjednodušení vyúčtování
i.
Střet zájmů
j.
Překryvy (mažoretky apod., sport či kultura?)
Návrhy změn: úprava směrnice, softwarový systém, informační systém, řešení víceletého
horizontu projektů

4.

Úprava nastavených podmínek propagace webu Budejce.cz
Pan Jaroslav Hansal otevřel téma ohledně smlouvy se společností Good Agency a navrhl
jiný způsob propagace webu budejce.cz, tyto připomínky ke smlouvě jsou uvedeny
v příloze. Pan Mlčák doplnil, že veřejnou zakázku nelze měnit a je to otázka pro právníky,
za jakých podmínek lze smlouvu zpřísňovat. Pan Hansal požádal pana Mlčáka, aby zjistil
od právníka, za jakých podmínek lze upravit smlouvu, aby reklama cílila na Google, nikoli
pouze na Facebook a Instagram.

5.

Různé
V září budou na programu případné změny pravidel dotačního programu na další rok.

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 18.09.2019 v 17:00 v zasedací místnosti
č. 203.

6. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.
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Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2019
Zapsal(a): Barbora Povišerová, členka komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika v. r.
předseda komise
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