Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 24. 6. 2015
Místo konání: zasedací místnost primátorky města
Účastníci jednání: dle prezenční listiny
Pí Silvarová - kontrola zápisu z jednání komise ze dne 27.5.2015
-

-

-

Parkoviště u městské knihovny bude nalajnováno včetně vyhrazeného stání pro autobusy a
karavany, v současné době jedná OMH s DI Policie ČR, která má k navrženému značení
připomínky
p. Toncar – doporučuje umístění dodatkové tabulky „zákaz stání přes noc, omezit dobu
stání“, odkaz na možnost stání karavanů, popř. ubytování v kempu
dotace na provoz informačního centra na hl. nádraží – návrh na navýšení dotace z
50 Kč/hodinu na 70 Kč/hodinu, bude projednáno v ZM 25.6.2015
dotace na provoz lodi – Labská plavební společnost – RM dne 9.6.2015 doporučila ZM
schválit poskytnutí dotace do maximální výše 400 000 Kč, Komise CR se neztotožnila
s usnesením RM, navrhuje poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč a navýšení 100 000 Kč,
požaduje zdůvodnit přínos pro město,
oddělení kanceláře primátorky a CR – poslat podnikatelský záměr Labské plavební
společnosti na e-mail členům komise (pokud ZM 25.6.2015 schválí dotaci ve výši 300 000 Kč –
pozvání p. Komrsky na jednání komise dne 12.8.2015 ke zdůvodnění navýšení)
pí Štechová – podala informaci k analýze turistického značení v Děčíně, využít studenty UJEP
(viz. zápis ze dne 25.3.2015), úkol v řešení, navázána spolupráce se studenty

Zorganizování press tripu (fam tripu)
-

-

p. Czastka – 15. – 18.9. fam trip, organizátor CzechTourism ve spolupráci s Ústecký krajem,
program bude organizován také v Děčíně a okolí, cíleno na Dánsko, Švédsko, kancelář
primátorky a CR – kontaktovat p. Válku KÚ ÚK – nabídnout spolupráci
komise CR se shodla na přípravě a zorganizování press tripu v Děčíně

Agentura CzechTourism
-

navázat užší spolupráci, zapojení politického vedení popř. zorganizovat společenské setkání

Informační centra
-

umístění informační světelné cedule na Masarykovo nám. (směr info centrum knihovna),
umístění informační cedule do podchodu hlavního nádraží (směr info centrum hl. n.)
do pracovní náplně pracovníka cestovního ruchu dát po dohodě s ředitelem knihovny vedení
informačního centra

Webová prezentace města
-

pí Silvarová informovala o spuštění anglické jazykové mutace turistického portálu
www.idecin.cz, pracuje se na německé verzi, dále bude začleněna v základní části portálu
polská mutace

-

komise CR – pracovat na provázanosti webových prezentací příspěvkových organizací města
(Zámek, ZOO, Aqupark) a podnikatelských subjektů

Námět p. Dmitrije Pljonkina ARTCHECH.COM na využití prostoru bývalého výtahu na Pastýřskou
stěnu, rozeslán emailem 25.6.2015, členové komise CR prostudují, na jednání 12.8.2015 bude p.
Pljonkin pozván
Prioritní záměry Komise CR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dát podnět ke změně organizační struktury cestovního ruchu
Městské slavnosti
Informační centra
Propagace, management, marketing
Rozpočet CR
Propojení města s podnikatelskou sférou v oblasti cestovního ruchu

Úkol: p. Pažourek – navrhnout náplň práce pro vedoucího pracovníka pro cestovní ruch a kulturu
Další jednání komise CR 12.8.2015 od 17 h v zasedací místnosti městské knihovny.
-

pozvat vedoucího odboru provozního a organizačního p. Hodbodě
pozvat p. Dmitrije Pljonkina

Jaroslav Hrouda, v.r.
předseda Komise cestovního ruchu

Zapsala dne 29.6.2015:
Zdeňka Václavková, oddělení kanceláře primátorky a cestovního ruchu

