Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti
Zápis ze dne 21. 12. 2011, 17,00 h
Přítomni: Ing. Vlastimil Pažourek, Jiří Rynda, Ing. Dalibor Voborský, Vít Horáček, Jan
Kotek, Ing. Vlastimil Fiala
Omluveni: Hynek Plachý, Daniela Trojanová, Vladimír Janda
Hosté: Jaroslav Škoda, Iveta Krupičková, František Šuman
Program:
-

Turistický portál – není spokojenost s jeho propagací a využitím. Návrh do konce
března dořešit informačně okolí města Děčína, v dubnu začít portál propojovat
s místními podnikatelskými subjekty. Nabídka dočasné správy webu do předání
k užívání v informačním centru.

-

Mapa možnosti parkování pro turisty v Děčíně – návrh spojit ji s turistickým portálem.

-

Rozšíření rezervačního systému Vstupenka Děčín spol. Perfect Systém, s.r.o. o
možnost platebního systému přes internet, věrnostní programy, jazykové mutace
s možností umístění reklamy.

-

Projednána zpráva z veletrhu cestovního ruchu v Lipsku, doporučeno racionalizovat
účast na veletrzích cestovního ruchu pro rok 2012. Schválen návrh Praha, Brno,
Dresden, Bratislava

-

Schválen záměr společného letáku nabídky města pro návštěvníky, dořešit nejpozději
do konce ledna.

-

Informace o postupu jednání o zřízení přístaviště pro rekreační plavidla v Děčíně.

-

Banery a reklamní poutače na turistická zařízení města – návrh na nová místa:
informační centrum v Pirně, Dům Česko-saského Švýcarska Bad Schandau,
Pravčická brána, osobní lodní doprava, jiná forma na benzínové pumpy atp.

-

Výběrové řízení na provozovatele restaurace v objektu na Pastýřské stěně. Členové
komise se nabízejí k účasti v hodnotící komisi nabídek a doporučují veřejné výběrové
řízení na provozovatele, který by měl spravovat i okolí restaurace kolem vyhlídky.
Objekt by měl být jedním z míst propagovaných městem.

-

Diskutován distribuční seznam míst, do kterých Magistrát města Děčín zajišťuje
odvoz propagačních materiálů. Bude poskytnut příspěvkovým organizacím města.

-

Komise má zájem o podobu a systém správy Informačního centra města Děčín v nové
knihovně. Na některé z budoucích schůzek by se měly ukázat nově postavené
prostory.

Návrhy úkolů:
-

Turistický portál dořešit informačně do konce března, v dubnu začít propojovat
reklamně s místními provozovateli služeb v cestovním ruchu i místními firmami.

-

Mapu možností parkování pro turisty v Děčíně zveřejnit na turistickém portálu.

-

Rozšířit smlouvu s firmou Perfect Systém, s.r.o. o další funkce systému „Vstupenka
Děčín“.

-

Turistický leták v návrhu grafické podoby předložit komisi na jednání 2. února.

Další jednání komise bude ve čtvrtek 2. února, 1.března, 29.března, 3.května, 31.května,
5.července vždy týden po zastupitelstvu od 17.hodin.

Zapsal Ing. Vlastimil Pažourek a ověřil Jan Kotek a Ing. Dalibor Voborský

Ing. Vlastimil Pažourek, v. r.

