Zápis z jednání komise rady města
Komise pro rozvoj cestovního ruchu
č. 03/11
Den konání
Místo konání
Čas

22. března 2011
Zasedací místnost MěÚ
Od 16:00
Do 19:30

Přítomnost členů komise

Michal Kortyš
Pavel Janiš
Hubert Stratílek
Helena Slepičková
Tomáš Koutný
Petra Zitková
Ing. Jan Sabo
Milena Švábová
Ing. Michaela Severová
Blanka Brýdlová
Ing. Jana Macková
Jana Sehnalová
Ing. Jiří Zámečník
Ing. Milena Šnajdrová
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu.

přítomen
přítomen
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přítomna
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přítomna
přítomen
přítomna
přítomna
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přítomna 10 minut
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Program jednání:
1.
Rezignace paní kastelánky Jany Sehnalové na členství v KCR
2.
Projednání úkolu z kontrolního výboru – otázka setrvání Litomyšle ve svazcích
obcí a dalších sdruženích
3.
Projednání dalších žádostí o přístup do Intranet.lit.
4.
Bonusová karta pro návštěvníky zámeckého návrší
5.
Slevová karta Českomoravského pomezí
6.
Diskuse nad projektem „deštník“
Průběh jednání a přijatá usnesení:
Ad 1.
Paní kastelánka Sehnalová vysvětlila důvody, které jí vedly k rezignaci na členství
v komisi pro rozvoj cestovního ruchu.
Ad 2.
Komise pro rozvoj cestovního ruchu se zabývala pouze členstvím ve svazcích obcí, které
jsou svázány s turismem a přijala toto usnesení:
KCR/24/11
Komise pro rozvoj CR souhlasí se setrváním v těchto sdruženích a svazcích obcí:
- České dědictví UNESCO o.p.s. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
- České dědictví UNESCO d. s. o. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
- Kraj Smetany a Martinů (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
- Českomoravské pomezí (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
KCR/25/11
Komise pro rozvoj CR byla seznámena s námětem nové koncepce rozvoje České
inspirace. Pro rok 2011 doporučuje setrvat, pro rozhodnutí o setrvání v dalších letech
žádá předložení nové koncepce, kterou schválí valná hromada tohoto svazku obcí. (pro
10, proti 0, zdržel se 1).

Ad 3.
KCR/26/11
Členové komise odsouhlasili další žadatele o přístup do Intranet.lit pro osoby působící
v Litomyšli v oblasti cestovního ruchu (Suna Litomyšl – Josef Lukáše, Faltysovo
knihkupectví – Jitka Hurtová). Komise doporučuje tento seznam ke schválení v RaM.
(pro 11, proti 0 , zdržel se 0)
Ad 4.
Členové komise byli informováni o nákladech na tisk bonusových karet. Dohodnuta byla
realizace informačních letáčků pro širokou veřejnost, které budou na tuto akci
upozorňovat.
Ad 5.
Ing. Jiří Zámečník informoval o projektu slevové karty pro návštěvníky Českomoravského
pomezí.
Ad 6.
KCR/27/11
Členové KCR promyslí akce, které by bylo vhodné zapojit do tzv. deštníku.

Michal Kortyš,
předseda komise pro rozvoj cestovního ruchu

Zapsala: Ing. Michaela Severová

