Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti
Zápis ze dne 03.03. 2011, 17,00 h (Zámek Děčín)
Účast: Ing. Vlastimil Pažourek, Daniela Trojanová, Jan Kotek, Ing. Vlastimil Fiala, Jiří Rynda,
Hynek Plachý, Vladimír Janda, Ing. Dalibor Voborský, MUDr. Jiří Zeman
Hosté: František Pelant, Martin Komrska, Dagmar Floriánová, Kateřina Majerová, Ing. Iveta
Krupičková, Ing. Barbora Růžičková, Martin Strnad, Jaroslav Škoda, Ing. Jana Šubrtová
1. Rekapitulace předchozích úkolů – úkoly stanovené na jednání komise dne 27.1. 2011
postoupeny k řešení příslušným odborům MM Děčín
2. Prezentace Turistického portálu - www.turistka.mmdecin.cz - M. Strnad, Ing.
Růžičková
- možnost pro soukromé subjekty, provozovatele (např. ubytovacích zařízení,
restaurací apod.) prezentovat se na portálu
- přidávání akcí do kalendáře (možnost vyhledávání dle různých kritérií), provázanost
se vstupenkou Děčín
Další možné odkazy a poznámky: výlety, webkamera, aktuální akce, fotogalerie,
elektronická pohlednice, překlady do cizích jazyků, web přihlášen do soutěže Zlatá
erb, odkaz na partnerství s městem Pirna
Prosba o připomínky k elektronickému portálu
- zda zaměřit pozornost pouze na město Děčín nebo na okolí
- do jaké vzdálenosti nabízet výlety a jak je členit
- další otázky dle podkladů

3. Projekty
• Možnost čerpání finančních prostředku z ROPu - první projekt je třeba připravit do
konce března
Příklady projektů
- vybavení turistického centra
- rozšíření turistického portálu na okolí
- výletník (tištěný i provázaný s turistickým portálem)

- koncepce cestovního ruchu
- cestovní kanceláře
• Možnost čerpat peníze z Cíle III – připravuje se společný projekt s Pirnou
4. Informace o středisku služeb města
Umístění – ubytovací objekt za Střelnicí, 40 – 50 zaměstnanců, všichni placeni
z projektů
Středisko bude vznikat postupně, zaměstnanci určeni na nekvalifikovanou i
kvalifikovanou práci pro organizace města, město samotné (práce, které dříve dělaly
firmy, lidé dlouhodobě nezaměstnaní, pracující ve veřejné službě
5. Další informace
- příprava prezentace Susanne Gertoberens + České Švýcarsko, o.p.s. – 21.4.2011

6. Informační středisko, informační centrum – diskusi vyvolal primátor František Pelant
Názory:
- je třeba infocentrum na rok zachovat alespoň v té podobě, jako je v současné době
-„íčko“ je na špatném místě
- najít jiný vhodnější prostor
- rok bude město bez infocentra, bude se připravovat prostor v budově Atlantiku

Příští jednání komise - 17.3. od 17.00 hodin v zámecké kavárně. Hlavní téma: konkretizace
projektů cestovního ruchu.

Ing. Vlastimil Pažourek v.r.

Zapsala: Mgr. Silvarová

