Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti
Zápis č.1 ze dne 2.2. 2012
Přítomni: Ing. Vlastimil Pažourek, Jiří Rynda, Ing. Dalibor Voborský, Bc. Vít Horáček, Ing. Vlastimil
Fiala, MUDr. Jiří Zeman

Program:
1. Kontrola úkolů
Ing. Pažourek informoval o plnění úkolů z posledního jednání. Nepodařilo se předložit leták.
Umístění parkovišť na turistickém portálu je nepřehledné. Na úkolech se bude dále pracovat.
2. Na další termín jednání komise v termínu 1. března 2012, 17 h je naplánována prohlídka
prostor budoucího informačního centra v budově nové knihovny (Atlantik), pozváni budou i
ředitelé příspěvkových organizací Zámek, Zoo a děčínská sportovní a ředitel Městské
knihovny Děčín.
3. Přístaviště – konala se jednání se zástupci Ředitelství vodních cest, jejich projektant
připravuje projektovou dokumentaci.
4. Dotazníky pro šetření zpětné vazby od turistů – město připraví návrh dotazníku za účelem
zjištění zpětné vazby od turistů. Dotazník bude co nejjednodušší a jeho distribuce bude
zajištěna v sezoně 2012 prostřednictvím IC, p.o., případně i v hotelech či penzionech ve
městě.
5. Návrh společnosti PASEO na prezentaci na portálu Výletník.cz – město bude jednat s p.o. na
spolupráci, zváží se nabídka.
6. DPMD a.s. – bude připravovat nový web – umístí odkaz na turistický portál – Bc. Horáček
7. Informace o projektu Job centrum – v Děčíně je malá nabídka pracovních míst, projekt podala
Charita, město ho podpoří nefinančně, jde o nabídku spíše krátkodobější práce pro „chudší“
nezaměstnané.
8. Zpráva o činnosti Střediska městský služeb – členům komise bude poslána e-mailem (mzdové
náklady, dotace, odpracované hodiny)
9. Propagační kampaň pro technické obory na základních školách – téma Zpravodaje č.3/2012
10. Srovnání příjmů města - Děčín se vyskytuje co do výše některých poplatků na spodní výši,
například v Teplicích je daň z nemovitosti mnohem vyšší. Navyšování poplatků pro Děčín není
aktuální věc.

11. Koncepce oddělení informatiky – projekt vnitřní integrace úřadu, výměna počítačů za
výhodnější, správa sítí p.o. webu by fungovala centrálně; portál životních situací; procesní
mapy úřadu
12. Nezaměstnanost –most u fy Promptus – je v havarijním stavu, město je dle smlouvy povinné
most udržovat, pokud nedojde k opravě mostu, pak firmy mohou své podnikání přenést
jinam, čím dojde k úbytku pracovních míst.
Komise navrhuje a podporuje záměr rekonstrukce mostu u Promptusu z důvodu podpory
zaměstnanosti
13. Úkoly:
- propagační leták nebyl předložen, navržena jiná forma organizace samostatná sazba a
samostatný tisk, sazba letáku by měla být předložena komisi během příštího jednání.
- úkol umístit na turistický portál parkoviště byl částečně splněn, graficky je to ale málo
výrazné bude třeba dořešit.
- připravit návrh dotazníku za účelem zjištění zpětné vazby od turistů a návštěvníků města
do dubna.
Další jednání komise se uskuteční dne 1. 3. 2012 od 17 h v budově nové knihovny (Atlantik). Jejím
hlavním tématem bude prohlídka prostor budoucího Informačního centra města Děčín.

Zapsala: Mgr. Silvarová

Ing. Vlastimil Pažourek, v.r.
předseda komise

