Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 16/01
Cestovního ruchu
18.1. 2016 17,00 hod
D.Lapáček, M. Hruška, V. Veselý, P. Pauliš, Lenka Kremlová Káňová

Omluveni:

K. Grenarová, S. Doušová

Neomluveni:

Bc. O. Dekojová., Mgr. J. Obraz, Mgr. S. Doušová, M. Jandura, Z. Kotouš, Mgr. Z. Licek, Z.
Bartl, V. Veselý, J. Baťha, A. Nádvorníková, M. Tivodar

Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

15.2. 2016 v 17,00 hod Sankturinovský dům (sál v 1. patře)

1) Návrh usnesení pro RM:
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 18. 1. 2016
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

L. Kremlová přivítala všechny přítomné, zrekapitulovala, kteří členové komise omlouvali svou účast (pouze
jeden), konstatovala, že komise opět není usnášeníschopná.
Dále informovala přítomné o úspěšné lednové prezentaci města Kutná Hora na veletrhu Regiontour v Brně
v rámci expozice Středočeského kraje. Na dotaz D. Lapáčka ohledně nového webu města reagovala podrobnou
informací o přípravách na spuštění nového webu ke dni 1. dubna t.r.
Vzhledem k nízkému počtu zúčastněných byla komise opět neusnášeníschopná. Nebylo tedy možno zvolit
nového předsedu komise, komise je tedy už čtvrtý měsíc bez předsedy.
Dle pravidel o fungování komisí, která si v minulosti odsouhlasili i členové komise CR je možné odvolat ty
členy, kteří se dlouhodobě neúčastní jednání, aniž by se z něj omluvili. V komisi CR se to týká několika členů,
jmenovitě – p. Dekojová, p. Bartl, p. Nádvorníková.
Dále je zde několik členů, kteří sice svou neúčast na komisi občas omluví, přesto už více než 3krát na komisi
nebyli.
Výzva:
Tyto členy tedy vyzýváme k vyjádření, zda se do budoucna hodlají zapojit do činnosti komise, nebo zda
rezignují na své členství.
Kvůli poměrně velkému papírově hlášených členů komise (15), ze kterých většina na komisi nedochází, nebyla
poslední tři jednání komise usnášeníschopná.
V rámci solidarity vůči vašim kolegům se prosím vyjádřete, zda chcete být nadále členy komise CR, či zda
rezignujete. Děkujeme za pochopení.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsala: L.Kremlová
Elektronicky ověřil: D. Lapáček

