Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 15/01
Cestovního ruchu
11. 4. 2019 19,00 hod
V. Bořil, J. Vavřička, K. Koubský, E. Dvorská, G. Březinová, M. Starý, L. Fantová,
T. Morawski Kambourová,

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Kryštof Kotík, Jana Buřičová, Tomáš Morawski
16. 5. 2019 od 19:00 v Dačického domě

1) Návrh usnesení pro RM:

berenavědomí
a) zápis z jednání komise CR ze dne 11. 4. 2019.
b) volbu nové členky komise, paní Marie Pipkové.
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení jednání
V. Bořil přivítal členy komise a hosty a zahájil jednání. Konstatoval, že se komise sešla v usnášeníschopném
počtu 8 členů.
2. Kontrola úkolů z minulého jednání
T. Morawski zjišťovala, jestli je třeba vizuální podobu prodejních stánků použitých ve městě nechat odsouhlasit
památkáři. Dle informace od pana Seiferta to není třeba.
3. Prezentace Kryštofa Kotíka
Téma jak zatraktivnit trhy a přilákat návštěvníky. Prezentace se týkala navržení konceptu trhů a vizualizace
konkrétních prodejních stánků. Následně proběhla diskuse na toto téma. Členové komise se shodli, že by pan
Kotík mohl tuto prezentaci přednést i na jednání ZM.
4. Posunutí hranice nočního klidu u konkrétních akcí
Tomáš Morawski z Kulturní komise popsal, jak tato záležitost byla řešena v minulosti. Proběhla diskuse
k vyhlášce a konkrétním akcím, kterých by se mělo posunutí hranice týkat. Komise kulturní ve spolupráci
s Komisí cestovního ruchu a Komisí pro rozvoj města připraví návrh akcí a dá ke schválení do ZM.
5. Spolupráce s Komisí pro rozvoj města
Paní Buřičová informovala, že komise pracuje na generelu dopravy, do budoucna bude spolupracovat s Komisí
cestovního ruchu při sestavování strategického plánu města v oblasti cestovního ruchu.
6. Různé
Členové komise přijali novou členku komise, paní Marii Pipkovou.
Dle usnesení RM č. 246/19 byl do Komise cestovního ruchu jmenován pan Jiří Janata.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsala: Eliška Tivodarová
Elektronicky ověřil: Vít Bořil

