Zápis z jednání Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti ze dne 29.9. 2011
Program
1. Úvod, schválení programu – Ing. Pažourek
2. Informace o ekonomické situaci města
Ing. Pažourek - finanční situace komplikovaná, zejména k závazkům v souvislosti s realizací
IPRM. Probíhají jednání o rozpočtu na příští rok, připravuje se výrazně úsporný rozpočet.
Změny směrnice o zadávání veřejných zakázek – Ing. Pažourek - Změna, která reflektovala,
že některé zakázky se realizují elektronicky. Město má zkušenost se zakázkou na služby
mobilního operátora, připravuje se další, na energie. Vzniklo nově i oddělení veřejných
zakázek, které má činnosti v této oblasti koordinovat.
J. Rynda – je třeba zlepšit informovanost místních firem o vypsaných veřejných zakázkách
3. Návrh rozpočtu na cestovní ruch pro rok 2012
Ing. Pažourek seznámil členy komise s návrhem rozpočtu na cestovní ruch pro příští rok,
členové komise neměli k návrhu připomínky
4. Úkoly pro rok 2011 – Ing. Pažourek
- vymyslet systém rozvozu propagačních materiálů pro město Děčín i příspěvkové organizace
- prezentační materiály města - nabídka pro turisty (včetně nabídek příspěvkových organizací)
ve formě skládačky
- přicházet s náměty pro Sächsisches Tourismusverband
5. Situace z pohledu zaměstnanosti
Ing. Pažourek – podal informaci o přechodu agend pro vyplácení sociálních dávek pod úřad
práce
- diskuse na téma problematiky nepokojů ve Šluknovském výběžku, pokles ceny nemovitostí,
rušené investiční záměry.
6. Různé
Ing. Pažourek - klub českých turistů – možnost inzerce orientované na turisty – trasy,
možnosti návštěvy.
-J. Rynda - je třeba si stanovit cíl – jaká má být návštěvnost na stránkách města, před
sezonou si stanovit propagaci stránek
7. Diskuse, téma dalšího jednání
- programy od státu s možností čerpání peněz na projekty se pro příští rok redukují
- marina – zatím žádný výsledek jednání o tomto záměru
- středisko městských služeb
Zásadní tématem by mělo být orientovat se na rozvoj města v budoucnu.
- doporučeno vytvořit databáze nápadů k rozvoji města
Termín dalšího jednání Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti 27.10. 2011 od 17.00 hod.
Zapsala: Mgr. Romana Silvarová
Ing. Vlastimil Pažourek, předseda komise, v.r.

