Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 21. 4. 2015
Místo konání: zasedací místnost primátorky města
Účastníci jednání: dle prezenční listiny
ZZ BUS – (Zámek – ZOO)
projednání odloženého materiálu z RM ze dne 7.4.2014, žádost o stanovisko Komice CR
Komise CR se přiklání k finanční podpoře této služby, členům komise dne 22.4. zaslána e-mailem
nabídka p. Chabra na rok 2015 a analýza dopravy včetně jejího možného vývoje do budoucna
Kancelář primátorky – dořešit možnosti poskytnutí příspěvku (výběrové řízení, forma dotace)
-

zjistit podmínky pro vydání výjimky k průjezdu ul. Prokopa Holého

p. Kočka – ZZ bus dobrá volba dopravy pro postižené občany, hledat možnosti jak snížit náklady
(finanční příspěvek ZOO, Zámku, podnikatelského subjektu restaurace na Pastýřské stěně….)
Strategický plán města
Cíl D1 – podpora marketingu a kooperace mezi provozovateli služeb cestovním ruchu a městem
Zachování společných setkání s ubytovateli a pracovníky v cestovním ruchu, případně zvýšit jejich
četnost, navázat spolupráci s incomingovými CK, společné vytváření propagačních materiálů 
finanční podíl podnikatelů v cestovním ruchu
p. Czastka – společné vyváření balíčků služeb, prezentace města (turistické cíle, krásy města a okolí) +
prezentace poskytovatelů služeb a ubytovatelů (nastavení podmínek ze strany města + finanční
úhrada za prezentaci)
p. Hrouda – nutnost hledat nástroje, jak přilákat návštěvníky z ČR a ze zahraničí, posílit postavení
Hospodářské komory
p. Śtajner – nastavit pravidla komunikace mezi podnikateli v CR a městem, jakým způsobem podávat
připomínky, podněty, na jakou konkrétní osobu se obracet
p. Štechová – položit základ pro rozvoj cestovního ruchu pro rok 2016, získávat zkušenosti v oblasti
cestovního ruchu v partnerských městech
Kancelář primátorky – naplánovat termín setkání ubytovatelů a pracovníků v CR (květen 2015)
-

vytvořit přehled podnikatelů a pracovníků v CR, přehled poskytovatelů
služeb
na další setkání pozvat předsedu Kulturní komise a zástupce odboru kultury

Členové komise CR – navštívit informační centra (knihovna, nádraží, S – centrum, Kemp)

Další jednání Komise cestovního ruchu se uskuteční 27.5.2015 od 17 h v zasedací místnosti
primátorky města.
Zpracovala: dne 22.4.2015:
Zdeňka Václavková

Jaroslav Hrouda, v.r.
předseda komise CR

