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Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
ze 7. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 18. 9. 2019
Přítomni:

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

Omluveni:

Lucie Braná, DiS., Barbora Povišerová, Mgr. Petr Stehlík, Ing. Petr Šalda,
Mgr. Martin Volný

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Iva Sedláková, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Bc. David Šťastný

Schválený program:
1.

Průběžné vyhodnocení marketingových aktivit turistického portálu budejce.cz v roce 2019
příloha zápisu

2.

Úprava nastavených podmínek propagace turistického portálu budejce.cz
Člen komise, pan Hansal, zopakoval svůj návrh požadavků, který předložil na komisi CR
dne 18.06.
a)
cílení online kampaní na blízké okolí
b)
po splnění cílů, které jsou dané smlouvou, zbylé finanční prostředky použít na přímou
propagaci webu budejce.cz (nikoliv Facebook a Instagram) ale např. využít AdWords
kampaně ve vyhledávači Google
Sociální sítě jsou pouze jedním z kanálů možné propagace a každý kanál má svou cílovou
skupinu.
Pan Šťastný, ze strany zhotovitele, oponoval, že cíle jsou plněny a v mnoha ohledech mají
vyšší parametry, než je dáno smlouvou. Finanční prostředky by v žádném případě dále
nepřerozděloval a neoslaboval tak propagaci Facebooku a Instagramu. Navíc cílení
marketingových kampaní a zvolený způsob je v souladu i s Marketingovou strategií
destinační společnosti. Pan náměstek Vojtko doplnil, že se pracuje na marketingovém plánu
cestovního ruchu města pro rok 2020, kde budou nadefinovány cíle, kterých chceme
dosáhnout a bude zde zohledněno i stávající nastavení smlouvy marketingové podpory.

3.

Ubytovací poplatky pro rok 2020, hodnocení podpořených akcí z dotačního programu
Dojde k novelizaci Zákona o místních poplatcích, s platností od ledna 2020, a bude sloučen
poplatek z ubytovací kapacity (v ČB ve výši 4,-) a za rekreační pobyt (v ČB ve výši 15,-)
v jeden společný. V tento moment je v novelizaci navrhována maximální možná výše
společného poplatku pro rok 2020 21,- a od roku 2021 50,-.
Pan náměstek Vojtko se pro rok 2020 ve městě ČB kloní k variantě zachování výše
poplatku 19,-. V tuto chvíli i samotné sjednocení poplatků zvyšuje finanční přínos, který by
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měl být vracen zpět do cestovního ruchu např. dotačním programem města, prostřednictvím
rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu nebo destinační společností.
Zaměřit se na jinou strukturu návštěvníků = získávání např. sportovních eventů a dalších
větších akcí na několik let dopředu a nabídnout tak alternativu proti asijskému trhu pro
ubytovací kapacity ve městě. Jako vzorová akce může sloužit v roce 2020 hokejbalové
mistrovství světa v kategorii master.
Výběr poplatků ve městě je v tabulce přílohy zápisu, str. 8

4.

Seznámení s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního
ruchu
V průběhu roku 2019 došlo k revizi dotačního programu města a výsledkem je předložení
nové „Směrnice o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice“
Hlavní změny:
a) možnost přidělení víceletých grantů (až na 3 roky)
b) definován střet zájmů hodnotících komisí
c) pořízení nového softwaru – stávajícímu „E-dotace“ končí technická podpora
Na další komisi CR se připraví „Pravidla dotačního programu města České Budějovice na
podporu cestovního ruchu v roce 2020“.

5.

Různé
a) Vedoucí odboru, paní Sedláková, sdělila komisi, že vedení města na jednání Kolegia
primátora projednávalo zrušení nebo převedení sezónních trhů (jarní a podzimní) do jiné
lokality. Prozatím se konají na Náměstí Přemysla Otakara II.
Důvody: nelíbí se samotné provedení trhů, dopravní situace v průběhu konání trhů,
nepořádek
Náhradní místo v podobě Piaristického náměstí je nevhodné z důvodu malého prostoru pro
rozmístění stánků, náplavka u Dlouhého mostu je situována mimo centrum města.
Dle vyjádření vedoucí odboru stojí za úvahu zveřejnit anketu, např. na městském
facebooku, jak se obyvatelům města ne/líbí současné provedení těchto trhů.
Pan náměstek Vojtko doplnil informace, že k definitivnímu rozhodnutí dojde až po konání
podzimních trhů, které se uskuteční v termínu 10. – 12.10.2019.
Komise jednohlasně vzala na vědomí uvedené skutečnosti.
b) Dotaz ze strany člena komise, pana Matejiće, týkající se nových skutečností v rámci
projektu splavnění řeky Vltavy, byl směřován na pana Šťastného.
V roce 2020 bude vybudována u náplavky u Dlouhého mostu přístavní hrana o délce 250
metrů
Plán výstavby plavební komory na Jiráskově jezu
Za podpory podniků ČEZ a.s. a Povodí Vltavy s.p. má dojít k rozvoji interaktivních
infocenter ve vybraných lokalitách podél řeky
Prohrábka v oblasti Kořenska
Lodní výtah na vodní nádrži Orlík
Plánována cyklostezka z Nové Pece do Týna nad Vltavou
Podpora města České Budějovice: dochází k aktualizaci projektu „Město a voda“,
zastupitelstvo města schválilo memorandum o společné přípravě a propagaci Vltavské
cyklostezky
Zvážení zapojení obce Boršov nad Vltavou do oblasti působení Destinační společnosti
Českobudějovicko-Hlubocko, z.s. (z důvodu polohy na řece Vltavě a Vltavské
cyklostezky)
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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 v pondělí 14.10. 2019 v 17:00 v zasedací
místnosti č. 203

7. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.
Soubor usnesení:
V Českých Budějovicích dne 18. 9. 2019
Zapsal(a): Mgr. Martin Mlčák, sekretář komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika
předseda komise
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v. r.

