Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 16/01
Cestovního ruchu
15.2. 2016 17,00 hod
D.Lapáček, V. Veselý, P. Pauliš, L. Kremlová Káňová, O. Dekojová, J. Obraz, S. Doušová, Z.
Licek, J. Baťha, M. Tivodar, K. Grenarová

Omluveni:
Z. Bartl, M. Jandura
Neomluveni:
Z. Kotouš, A. Nádvorníková, M. Hruška
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

7.3. 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 15. 2. 2016
II. b e r e n a v ě d o m í
Rezignaci M. Jandury na členství v komisi cestovního ruchu.
III. s ch v a l u j e
Volbu nové předsedkyně komise cestovního ruchu a ustanovuje novou předsedkyní komise
cestovního ruchu paní Olgu Dekojovou.
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

L. Kremlová přivítala všechny přítomné, zrekapitulovala, kteří členové komise omlouvali svou účast,
konstatovala, že komise je po dlouhé době usnášeníschopná.
Informovala členy komise, že p. Jandura rezignoval na své členství komisi. Tzn. komise má nyní 14 členů.
Následně proběhla volba předsedy komise. Navrženi byli dva kandidáti, p. Dekojová a p. Lapáček. P. Lapáček
se kandidatury vzdal.
Ve druhém kole volby byla novou předsedkyní Komise cestovního ruchu zvolena paní Olga Dekojová.
Členové komise se zajímali o dění ve Fondu cestovního ruchu. Diskutována byla otázka údajného rušení FCR,
jedná se o špatnou formulaci materiálu, který vyhotovil ekonomický odbor a předložil Zastupitelstvu města.
FCR není a nebude zrušen, naopak jeho činnost byla převedena pod PSKH. V tomto smyslu byli členové
komise informováni. Pokud jde o zůstatek fondu za rok 2015 bude tato otázka znovu projednávána na Správní
radě FCR, následně budou členové komise o výsledku informováni.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Návrh na schválení nové předsedkyně komise cestovního ruchu p. Olgy Dekojové.
Návrh na přijetí rezignace p. Martina Jandury coby člena komise cestovního ruchu.
4) Reakce rady města:

Zapsala: L.Kremlová Káňová
El. ověřila: K. Grenarová

