Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 21. 10. 2015
Místo konání: Pastýřská stěna
Účastníci jednání: dle prezenční listiny
1. Antonín Moravec - představení kulturní akce „Malá Paříž“
Prezentace projektu, akce konaná pravidelně v Teplicích, dále se připravuje v Roudnici a Ústí nad
Labem, podpora umělců, místních kapel a hudebních sdružení, nejedná se o výdělečný projekt, pro
návštěvníky zdarma, náklady na akci jsou 10 000 Kč/den, den konání – neděle cca od 14 h,
Smetanovo nábřeží (rogallo), navázání spolupráce s místními podnikateli – prodej občerstvení, termín
předpokládaného zahájení 5.6. 2016 - konec září 2016.
Komise CR doporučuje akci na příští sezónu podpořit, zařadit akci do rozpočtu odboru školství a
kultury.
2. Jaroslav Nálevka (marketingový specialista) - PR města – marketingový plán na rok 2016
Markéta Lakomá – prezentace marketingové komunikace pro rok 2016, cílem je posílit povědomí o
městě.
Sven Czastka – potřeba určit priory PR
Dana Štechová – vize marketingu pro rok 2016 byla předložena
Vlastimil Pažourek – potřeba aktivity finančně nacenit
Martin Šotka – předložena vize, chybí však koncepce, konkrétní aktivity, předložit rozpočet, zařadit IT
technologie
3. Jiří Hommer – nájemce Pastýřské stěny
Představení návrhu dalšího postupu při využití Pastýřské stěny, objekt je ve špatném technickém
stavu.
Komise CR – Pastýřská stěna – významná turistická atraktivita, komise doporučuje investici do
objektu, OMH – zadat studii na rekonstrukci a zjistit náklady, komise nedoporučuje vyhlašovat
výběrové řízení na nájemce, nutno odstranit havarijní stav objektu.
4. Romana Silvarová – projednání návrhu dalšího provozu informačního centra na hlavním nádraží,
připravuje se materiál do jednání RM dne 3.11.2015
Návrh dalšího postupu provozování:
Smlouva o poskytnutí dotace ve stejné výši jako ve 2. pol. roku 2015 (17 360 Kč / měsíc) bude od
ledna znovu uzavřena se společností Amici Decini, a to na dobu určitou do konce září 2016. Oddělení
připravilo upřesňující Podmínky provozování informačního centra, které budou součástí Smlouvy o
poskytnutí dotace. Oddělení se zaměří na jejich činnost, aby metodicky IC vedla. Pan Nádvorník,
prezident Amici Decini, připraví návrh na zlepšení jejich práce včetně personálního obsazení.

Oddělení kanceláře primátorky a CR bude od ledna veřejně proklamovat vyhlášení výběrového řízení
na provozování IC a připraví zadávací dokumentaci pro jeho uskutečnění. Vybraný provozovatel IC
zahájí svoji činnost od října 2016.
Komise CR vzala návrh na vědomí.
5. Sven Czastka – informace k turistickému značení v Bad Schandau, osloveno ČVUT – návrh značení
pro Děčín
Dne 10.11.2015 od 10 h se uskuteční setkání s ubytovateli a pracovníky v cestovním ruchu
v Pivovarské restauraci.
Termín konání další Komise CR:
2.12.2015 na magistrátě města, zasedací místnost primátorky
Program jednání:
Statistika návštěvnosti sezóny 2015
Strategický plán rozvoje města - Cíl D1 – podpora marketingu a kooperace mezi provozovateli služeb
v cestovním ruchu a městem

Jaroslav Hrouda, v. r.
Předseda komise CR

Zapsala dne 26.10.2015:
Zdeňka Václavková, oddělení kanceláře primátorky a CR

