Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 15/01
Cestovního ruchu
10. 10. 2016 17,00 hod
O. Dekojová, D. Lapáček, V. Veselý, M. Tivodar, S. Doušová, J. Baťha
E. Kumstýřová

Omluveni:

J. Obraz, Z. Licek, P. Pauliš, M. Hruška

Neomluveni:

Z. Bartl, Z. Kotouš,

Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

J. Flechtnerová
7. 11. 2016 v 17,00 hod, Dačického dům (zasedací místnost ve 2. 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 10. 10. 2016
II. v o l í
paní Janu Flechtnerovou*, trvale bytem Pohoří 116, 518 01 Dobruška* členkou komise cestovního
ruchu
Zodpovídá: E. Hnátková

Termín: 31. 10. 2016

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné, zahájila jednání a představila hosta, paní J. Flechtnerovou.
Konstatovala, že se komise nesešla v usnášeníschopném počtu.
2. Kutná Hora pro vozíčkáře
Předsedkyně informovala o nevyhovujícím stavu bezbariérových přístupů k památkám a do nich. Navrhla
spolupráci s J. Flechtnerovou (OZP), aby zmapovala KH pro vozíčkáře. Přítomní členové komise souhlasili,
pan Lapáček upozornil na podobný projekt „Kutná Hora dostupná všem“. Paní Kumstýřová přislíbila dodání
podkladů o tomto projektu, ze kterého by komise mohla vycházet.
P. Doušová navrhla analýzu aktuální situace v KH z pohledu vozíčkáře a přislíbila, že prověří možnosti
financování projektu, nebo analýzy současného stavu přes MAS Lípa pro venkov z. s. . Dále navrhla postup
v této věci podle jiných měst, která řešila podobný problém a spolupráci s neziskovými organizacemi, Odborem
sociálních věcí a Komisí pro sociální záležitosti.
Diskutována byla také možnost pořízení elektrického invalidního skútru, který by se dal zapůjčit v IC.
Pan Lapáček přislíbil, že osloví Spolek kutnohorských podnikatelů, zda by měli zájem se na této věci podílet.
Komise doporučuje přijmout nového člena - paní J. Flechtnerovou.
3. Městská vyhláška o zákazu vjezdu autobusů do ulice Zámecká
Diskutována dále byla městská vyhláška z 16. září 2016.
Pan Lapáček informoval, že problém s autobusy, v ulici Zámecká, se již v minulosti řešil.
Členové komise se shodli, že je třeba zlepšit komunikaci mezi městem a církví.
Paní S. Doušová oficiálně vyzvala za Komisi pro rozvoj města a investice ke smluvení jednání
s Římskokatolickou farností Sedlec a navrhla, aby byli přítomni zástupci KCR, KRMI a pověřený zástupce
města (např. Eliška Kumstýřová).
Komise doporučuje pověřit jednoho zástupce města pro jednání s Římskokatolickou farností Kutná Hora Sedlec.
4. Různé
Komise pozitivně ohodnotila turistické autobusy, které v sezóně provozovala PSKH.
Proběhla diskuse o spolupráci s Muzeem čokolády a uspořádání akce s názvem „Den čokolády“ v roce 2017.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

Komise doporučuje přijmout za nového člena komise paní J. Flechtnerovou, trvale bytem Pohoří 116, 518
01 Dobruška, v KH bydlí na adrese Benešova 647.
Komise doporučuje sjednat schůzku zástupců výše zmíněných komisí s Římskokatolickou farností Kutná Hora
Sedlec a pověřit zástupce města pro toto jednání.
4) Reakce rady města:
k bodu přijetí nového člena komise – usnesením byla paní Flechtnerová jmenována členkou komise; ke
svolání schůzky –
oj a investice
města, Osadního výboru Sedlec, Dopravní komise, zástupců Římskokatolické farnosti Sedlec a za účasti
Zapsala: E. Kumstýřová
Elektronicky ověřili: O. Dekojová, S. Doušová, M. Tivodar

