Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti
Zápis ze dne 31.03. 2011, 17,00 h (zámek Děčín)
Přítomni: Ing. Vlastimil Pažourek, Jiří Rynda, Ing. Dalibor Voborský, MUDr. Jiří Zeman,
Vladimír Janda, Vít Horáček, Jan Kotek, Ing. Vlastimil Fiala
Omluveni: Hynek Plachý, Daniela Trojanová
Hosté: Martin Komerska, Jaroslav Škoda
Program:
-

-

-

-

Rekapitulace předchozích úkolů – potvrzení režimu veřejné podpory pro osobní
lodní dopravu
Projekt „Informační síť pro turisty na Děčínsku“ – prodloužen termín odevzdání
žádosti, komplikace související s vyšetřování regionální rady v Ústí nad Labem.
Informace o jednání s německou stranou z města Pirny – společný zájem na
projektu k zřízení přístavů pro rekreační lodě v Děčíně a Pirně. Komisí doporučeno
zveřejnit výzvu o zájmu města přístav pořídit.
Prezentace „Strategie cestovního ruchu Česko-saského Švýcarska“. – domluveno
21.4. od 17.30 na zámku v Děčíně.
Informace o vzniku a fungování „Střediska městských služeb“
V diskuzi vyslovena obava z možné konkurence místním podnikatelským subjektům a
obava z nutných nákladů a investic. Doporučeno co nejpodrobněji dokladovat
rozpočet a náklady Střediska městských služeb. V činnosti údržby města je
doporučeno rozdělit město na sektory s konkrétními lidmi odpovědnými za úklid.
Záměry města v šetření energii v souvislosti s energetickou burzou a náklady za
teplo – komise podpořila záměry města šetřit, v diskuzi byly zmíněny vysoké ceny
Terma, a.s. Doporučeno prověřit možnost úvěrem zajistit alternativní zdroje vytápění,
i zda je možné náklady dluhové služby a splátky úvěru financovat z úspor.
Řešení informačního centra pro sezónu 2011 navrženo zajistit roli informačního
centra lepší distribucí propagačních materiálů – kontaktním místem je předběžně
domluvena kancelář DEZKA (za 2000 Kč/měsíčně), je možné hledat další distributory
za srovnatelných podmínek. Doporučeno kontaktní místa distributorů městských
informačních materiálů zveřejnit na internetu.

Návrhy úkolů:
- Distributory městských materiálů zveřejnit na internetu
-

Prověřit možnost postupného odpojování od Terma, a.s. formou úvěru placeného z úspor.

- Zavést transparentní hospodaření Střediska městských služeb
- Zveřejnit záměr a výzvu města k zřízení přístaviště pro rekreační lodě.
Další jednání komise bude ve čtvrtek 5. května od 17.30 na zámku

Ing. Vlastimil Pažourek, v.r.

Zapsal Ing. Vlastimil Pažourek a ověřil MUDr. Jiří Zeman

