Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 15/02
Cestovního ruchu
7. 11. 2019 18,30 hod
J. Vavřička, K. Koubský, T. Morawski Kambourová, J. Janata, G. Březinová, R. Petráš, L.
Fantová, E. Dvorská, M. Minařík

Omluveni:

M. Pipková, M. Starý

Neomluveni:
Hosté:

Petra Ďoubalová, TO Kutnohorsko a Kolínsko

Člen RM:
Příští jednání:

4. 12. 2019, od 18:30, hotel Mědínek

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. 2019.

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Představení manažerky To Kutnohorsko Kolínsko Petry Ďoubalové
P. Ďoubalová představila aktivity, nově vzniklé destinace. T. Kambourová vznesla dotaz, zda je tato forma
udržitelná. Proběhla diskuze o vývoji cestovního ruchu v ČR. R. Petráš se zajímal o aktuální stav certifikace
destinace.

2. Představení nového člen M. Minaříka
M. Minařík představil svůj zájem o cestovní ruch. Následně proběhlo představení všech členů a jejich
motivace ke členství v komisi cestovního ruchu.
3. Tržní řád
Předseda komise zjistil informace od stánkařů již umístěných v ulici Barborská a předal komisi jejich
zkušenosti a pozitivní pohled na možnost prodeje v této lokalitě. M. Pravdová zapracovala předchozí
připomínky komise ke stánkům v Barborské ulici do Tržního řádu města. R. Petráš aktualizoval zákon
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, aktuálním zákonem č. 250/2016 Sb. zákon
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Předseda komise navrhl doplnění omezení prodeje zboží čl.
8. bod d) „zboží propagující nacismus a fašismus“ o komunismus. Členové tuto úpravu jednohlasně
odsouhlasili. T. Kambourová ověřila s vedoucím Odboru památkové péče, školství a kultury možnost
stánků v Barborské ul., které by mělo být z pohledu památkové péče bez problému, pokud se stánky
nebudou přímo kotvit k budovám. Další úpravy se týkaly počtu stánků ve vybraných lokalitách.
 Barborská ulice – naproti vstupu do Hrádku (bez možnosti el. přípojky) 2 stánky




Naproti domu ul. Barborská č. p. 29/22 (bez možnosti el. přípojky) 4 stánky
Před informačním centrem u GASK a mezi IC a schody do zahrad (bez možnosti el. přípojky) 3
stánky
od Kaple Božího těla k vyhlídce (možnost el. přípojky) 3 stánky

E. Dvorská upozornila na možné komplikace v první lokalitě (naproti vstupu do Hrádku), jelikož se
jedná o pronajatý prostor. Tuto skutečnost ověří technické oddělení.
M. Pravdová zapracovala změny do Tržního řádu a upravenou verzi předala technickému oddělení
k dalším připomínkám. Technické oddělení dále předá Živnostenskému úřadu, který kompletně předá
RM.

4. Adventní trhy
E. Dvorská předala informace o aktuálním stavu přípravy adventních trhů. Shrnula projekt elektrifikace
náměstí, odpověděla G. Březinové na dotaz ohledně vánoční výzdoby ve městě.
5. Návrhy členů
M. Pipková zaslala písemný návrh, aby komise cestovního ruchu podpořila kutnohorský zookoutek. Karel
Koubský namítl, že by nerad rozhodoval o problematice bez kompletních informací. G. Březinová stručně
představila projekt a zvířata, která by se v zookoutku vyskytovala. Do dalšího jednání připraví G. Březinová
prezentaci o projektu. J. Janata projevil zájem problematiku představit také Komisi pro strategické plánování a
rozvoj města, v níž je osobně členem.
R. Petráš informoval členy komise o změně výběru lázeňského a ubytovacího poplatku. M. Pravdová
informovala o tom, že se poplatek aktuálně řeší na ekonomickém oddělení a slíbila zjistit bližší informace.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsal: M. Pravdová
Elektronicky ověřil: J. Vavřička

