Komise cestovního ruchu a zaměstnanosti

Zápis z jednání
Datum jednání:
3.1.2013
Přítomni:
Ing. Vlastimil Pažourek, p. Jiří Rynda, p. Vladimír Janda, MUDr. Jiří Zeman, Bc. Vít Horáček,
Ing. Dalibor Voborský, p. Jaroslav Škoda
Omluveni:
pí. Daniela Trojanová, Ing. Vlastimil Fiala, p. Jan Kotek
Přizváni:
Program jednání:
1. rekapitulace roku 2012

vzniklo nové informační centrum města,

vznikl nový turistický portál města, zatím 2 jazykové verze

vydán propagační leták o Děčíně ve třech jazykových verzích,

úspěšně podané projektové žádosti na rozvoj CR ze SFMP Euroregionu Elbe/Labe, Děčín
získá celkem 950.000,- Kč, spoluúčast 200.000,- Kč,

2x setkání s ubytovateli, společná prohlídka nového infocentra a městské knihovny

ve spolupráci s ubytovateli zpracován marketingový průzkum návštěvnosti města,

účast na domácích i zahraničních veletrzích CR,

zahájeno řízení k vybudování jištěné lezecké cesty (via ferraty) v masivu Pastýřské stěny,

zahájena jednání k zavedení ZZbusu – turistického autobusu mezi Zámkem a ZOO
2. záměry pro rok 2013

realizace a ukončení obou projektů na rozvoj CR v Děčíně (Dopravně-turistický navigační
systém a Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků města),

jazykové překlady turistického portálu

administrace a snaha o realizaci záměru via ferrata,

zavedení ZZbusu – turistického autobusu mezi Zámkem a ZOO

připrava a vydání nabídkového katalogu pro sezónu 2014

SWOT analýza k CR pro strategický plán rozvoje města
Záměr prezentační soutěže k místním gastronomických zařízením bude projednán pro rozdílnost názorů
na příštím jednání komise.
3

záměry pro oblast rozvoje podnikání

Město zahájilo realizaci projektu 77 – mezinárodní spolupráce zaměřenou na vytvoření
strategie města v této oblasti. 17.1. 2011 bude k tomuto tématu menší konference v Hotelu
česká koruna – Plánují se výměny zkušenosti se slovenskými a italskými partnery. Členům
komise nabídnuta možnost účasti na výměně zkušeností.



Pracuje se na strategickém plánu rozvoje města i pro oblast „podnikání“, výstupy budou
prezentovány v Komisi.

Termín dalšího jednání:
nebyl stanoven
- návrh 23.1.2013 od 15. hodin – cca. 2-3 hodiny první návrh SWOT analýzy k cestovnímu ruchu –
zasedačka odboru rozvoje - účast podle možností.
- návrh na běžné jednání komise 7.2. od 17. hodin – zasedačka primátora.
Zapsala:
Ing. Barbora Růžičková, vedoucí oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Děčín
Schválil:
Ing. Vlastimil Pažourek, předseda komise

Podepsán
Ing. Vlastimil Pažourek, v.r.

