Zápis z jednání Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti ze dne 5. 5. 2011
-

Ing. V. Pažourek – představil Pavla Pracha – Středisko městských služeb (SMS),
který informoval o činnosti SMS, komise shlédla dosavadní výkazy pracovní činnosti
SMS. Komise doporučila více prezentovat výsledky práce SMS např. ve
Zpravodaji města

-

Ing. V. Pažourek podal informaci o splněných úkolech:
Změna vyhlášky umožňující provozování předzahrádek u restaurací po 22. hodině.
Problematika zřízení přístaviště lodí pro osobní a rekreační lodě – město získalo
stanovisko Státní plavební správy, podnět k dalšímu vyjednávání zřízení přístaviště
lodí. Komise doporučila zveřejnit informaci a dát výzvu ke zřízení přístaviště pro
rekreační lodě

-

Ing. V. Pažourek - informoval o stavu turistického portálu
- o záměru uspořádání regionálního veletrhu cestovního ruchu
v Děčíně - podáním žádosti o dotaci - Cíl 3, záměr byl komisí doporučen k
realizaci
- Komise doporučila propojení turistického portálu s webovými stránkami
města a shodla se na nedostatečné vzájemné informovanosti o jednotlivých
příspěvkových organizací a doporučila zlepšit koordinaci mezi jednotlivými
příspěvkovými organizacemi – vzájemná informovanost a „dohazování turistů“,
zejména poskytování informací turistům o otevíracích dobách, poloze
příspěvkové organizace apod.

-

Ing.V. Pažourek - podal informaci o stavu majetku města – předložený materiál,
který komise shlédla, zpracoval odbor místního hospodářství a majetku města

Návrhy úkolů:
-

prezentace výsledků práce SMS např. ve Zpravodaji města

-

zveřejnit záměr a dát výzvu ke zřízení přístaviště pro výletní lodě

-

propojení turistického portálu s webovými stránkami města

-

zlepšení koordinace informací mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi
ve vztahu k turistům – námět např. zřízením informační cedulí u míst
koncentrace návštěvníků

-

Pracovat na záměru regionální veletrh cestovního ruchu pro podání žádosti na
Cíl III. Čechy-Sasko.

Další jednání komise – čtvrtek 2.6. od 17.00 hod. na zámku.

Ing. Vlastimil Pažourek v.r.

Zapsala: Zdeňka Václavková, odbor provozní a organizační, oddělení kanceláře primátor

