Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 15/01
Cestovního ruchu
7. 11. 2016 16:30 hod
O. Dekojová, D. Lapáček, S. Doušová, J. Flechtnerová, Z. Licek, J. Obraz, P. Pauliš,
E. Kumstýřová

Omluveni:

M. Hruška, V. Veselý, M. Tivodar, J. Baťha, Z. Kotouš

Neomluveni:
Hosté:

Julie Němcová, Vendula Krůlová

Člen RM:
Příští jednání:

19. 12. 2016 v 16,00 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 7. 11. 2016
II. o d v o l á v á
pana Z. Bartla a paní A. Nádvorníkové, členy komise CR z důvodu opakované neomluvené
neúčasti na jednáních
III. v o l í
a) paní Julii Němcovou, *trvale bytem* Podmoklany – Hudeč *1*; a paní Vendulu Krůlovou,
*trvale bytem Hradecká 29 *Přelouč, členkami komise CR
b) pana Ing. Josefa Viktoru zástupcem RM pro společné setkání ve věci městské vyhlášky o
zákazu vjezdu autobusů do ulice Zámecká.
Zodpovídá: E. Hnátková

Termín: 20. 11. 2016

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení
O. Dekojová přivítala všechny přítomné, zahájila jednání a představila hosty, paní Julii Němcovou a Vendulu
Krůlovou. Konstatovala, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu.
2. Návrh na přijetí nových členů komise
O. Dekojová navrhla zvolení paní Julie Němcové a paní Venduly Krůlové do komise CR.
Proběhlo hlasování, všichni přítomní členové komise souhlasili.
3. Návrh na odvolání členů
O. Dekojová dala návrh na odvolání členů, kteří mají opakovaně neomluvenou neúčast na jednáních komise CR.
Jedná se o pana Z. Bartla a paní A Nádvorníkovou.
Proběhlo hlasování, všichni přítomní členové souhlasili s odvoláním těchto dvou členů.
4. Výzva MMR
E. Kumstýřová podala aktuální informace o dotačním titulu MMR na podporu marketingových aktivit
v cestovním ruchu. Dále informovala o stanovených kritériích pro registraci a certifikaci destinace. Vše je zatím
v jednání se Středočeským krajem, jelikož žádná destinační společnost v kraji stanovená kritéria nesplňuje.
5. Kutná Hora pro vozíčkáře
Diskutován byl problém přístupnosti k Dačickému domu pro vozíčkáře.
J. Flechtnerová přislíbila, že doplní návrh na snížení chodníků pro vozíčkáře i o další místa, která jsou
v současné době nevyhovující.
6. Mapy, informační a turistické značení
J. Obraz se tázal na aktualizaci informačních map. Nyní se vytváří grafika, aktualizace probíhá.

Dále členové komise řešili turistické značení po městě a informační kiosky, vytvořené z projektu Kutná Hora
dostupná všem, které jsou v současné době kvůli technickým problémům nefunkční. Projekt vytvářela
společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora. Je třeba společnost kontaktovat a pokusit se znovu tyto
informační panely zprovoznit.
7. schůzka komisí s farností Sedlec
Komise CR je Radou města pověřena stanovit termín společného setkání se zástupcem Komise pro rozvoj města
a investice, Osadního výboru Sedlec, Dopravní komise, Římskokatolické farnosti Sedlec a za účasti vedení
města.
Za Komisi CR byla členy zvolena zástupkyně paní O. Dekojová.
Za Komisi pro rozvoj města a investice se setkání zúčastní paní S. Doušová.
Jako zástupce za RM členové komise navrhli pana Ing. Josefa Viktoru.
Termín jednání byl předběžně stanoven na leden 2017.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsala: E. Kumstýřová
Elektronicky ověřili: S. Doušová, J. Flechtnerová

