Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 24. 2. 2016
Místo konání: zasedací místnost primátorky města
Účastníci jednání: dle prezenční listiny
Hlavní témata jednání:
- Informační centrum hlavní nádraží
- Labská plavební společnost, žádost o poskytnutí dotace
Informační centrum hlavní nádraží:
Komise doporučuje radě města:
-

přijmout dva zaměstnance magistrátu na pozici pracovníka turistického informačního centra,
zvážit využití dotací Úřadu práce,
zřídit samostatné oddělení (odbor) cestovního ruchu, zařadit do oddělení pracovníky
informačního centra a začlenit do organizační struktury magistrátu.

Úkolovat tajemníka k zajištění provozu informačního centra od října 2016.
Labská plavební společnost:
Dne 15.2.2016 předložila žádost o poskytnutí dotace na sezonu 2016 ve výši 400 000 Kč.
Komise nesouhlasí se způsobem disponování dotace dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z roku 2015 (nákup pohonných hmot, energie, údržba lodě, mzdové náklady posádky lodi). Komise
navrhuje, aby p. Komrska, Labská plavební společnost předložil jiný způsob (záměr) podpory lodní
dopravy.
P. Toncar:
-

navázat spolupráci s Centrem sociálních služeb, výroba prezentačních předmětů vhodných na
prodej v informačních centrech. Využít hendikepované osoby, podpora jejich činnosti.

-

zajistit od října 2016 prodej „vstupenky“ v informačním centru hlavní nádraží, zvyšovat
soběstačnost informačního centra prodejem výrobků, průvodcovská činnost, rezervace
ubytování apod.

p. Pažourek:
Skládačka Děčín, Děčín – první české město na Labi, základní turistické informace uvedeny do
jednoho propagačního materiálu včetně mapy, aktualizace dat, dotisk.
Komise doporučuje aktualizovat data a udělat dotisk propagačního materiálu ve třech jazykových
mutacích (ČJ, NJ, AJ), následný prodej v informačním centru, nabídnout odkup podnikatelům
v cestovním ruchu, odkup zajistí přesnou evidenci vydaného propagačního materiálu, termín –
zahájení turistické sezony, duben 2016.

Úkol:
Pí Silvarová (p. Hodboď) – předložit plán propagace včetně rozpočtu Městských slavností, definovat
cílové skupiny a především propagovat v jiných okresech a v Sasku – dle požadavku sponzorů a
platících podnikatelů (ČEZ, Heineken a další).
Doporučení komise - začít připravovat slavnosti 2017 ihned po ukončení slavností 2016.
P. Hrouda – pozvat Lukáše Trnku na příští jednání Komise cestovního ruchu.
Další jednání Komise cestovního ruchu se uskuteční 23.3.2016 od 17 h v zasedací místnosti
primátorky města. Přizvána bude Dagmar Toncarová, radní města a Lukáš Trnka, člen sportovní
komise. Téma jednání – spolupráce na akci Tyršův Děčín.
Zpracovala: dne 25.2.2016
Zdeňka Václavková, oddělení kanceláře primátorky a cestovního ruchu

Jaroslav Hrouda, v.r.

