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Zápis z jednání Komise cestovního ruchu č. 2/2017 

ze dne 02.03.2017 
 

Přítomni:     Ing. Jan Vaic, Ing. Tomáš Růžek, PhDr. Bohumír Roedl (odchod v 17:00),  

                     Bc. Vít Pávek, PhDr. Dagmar Godycká (odchod v 17:30), Ing. Alexandra  

                     Moravcová, Jolana Planičková, Alexandra Suková, Eva Bitnerová   

Omluveni:   Marie Krpcová 

Hosté:          Mgr. Blanka Tomášková – vedoucí MIC (odchod v 17:00) 

                     Ing. Jan Žalud – zastupitel města Loun (příchod v 17:30) 

 
Program jednání:    
 

1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání  
2. Návrh komunikační strategie pro město Louny – Ing. A. Moravcová 
3. Pořad o cyklotrase – nabídka Ústecké TV  
4. Vinobraní 2017 
5. 4. setkání mládeže z partnerských měst 2017 
6. Cyklopůjčovna v Lounech – host: Ing. Jan Žalud 
7. Připomínky a náměty členů Komise CR, diskuze 
8. Termín dalšího jednání Komise CR 

 
      Komise hlasovala o schválení programu pro jednání dne 02.03.2017. 

 
Hlasování: Pro - 8 (Vaic, Roedl, Pávek, Godycká, Suková, Moravcová, Planičková, Růžek)  
                  Proti - 0 
                  Nehlasoval -  0 

 
      Další bod do programu jednání zařazen nebyl. 

 
Komise stanovila ověřovatele zápisu – Ing. Tomáš Růžek. 
 

Hlasování: Pro - 7 (Vaic, Roedl, Pávek, Godycká, Suková, Moravcová, Planičková)  
                  Proti - 0 
                  Nehlasoval -  1 (Růžek) 

 
1. Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého jednání Komise CR: 
 

a) Dotační programy vyhlášené pro oblast cestovního ruchu: 
Vedoucí MIC podrobně představila tyto programy: 

 MMR – „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury v ČR“ 
(50 % spoluúčast obce, termín do 16.01.2017) 

 Fond ÚK  
(do tohoto fondu podá MIC žádost o financování projektu „Schwarzenberské Lounsko“) 

 MMR – Czechturism 
(výzvy pro „Baroko“ – do  28.02.2017) 

 Europe for Citizens 
(vhodné pro partnerská města – aplikováno na 4. setkání mládeže z partner. měst)  

 MPSV 
(vzdělání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti – MIC zapojeno) 

 Euroregion Krušnohoří / Euroregion Erzgebirge 
(v současné době jsou realizovány 3 projekty: „České a německé Vánoce - poznejme se 
navzájem“, „Louny – Zschopau očima teenagerů“, „Strom pohádek“) 

 IROP 
(vhodné pro tzv. „tvrdé“ cykloprojekty) 

 Central Europe  
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(osa 3, bod 3.2 – Kulturní dědictví a zdroje. Nutná spolupráce zemí: Česká republika, 
Slovensko, Rakousko a Maďarsko) 

 SFDI 
(výstavba a propagace cyklostezek) 

 
b) Projekt „Schwarzenberské Lounsko“: 

Člen komise, Bc. Vít Pávek, představil další plánované akce v rámci tohoto 
projektu. 
Komise CR navrhla financování projektu „Schwarzenberské Lounsko“ z finančních 
prostředků Kulturní komise – Kulturního fondu Města Loun a to ve výši 100.000 Kč 

(50.000 Kč – menší akce na Lounsku + marketing a 50.000 Kč – Louny, hlavní kulturní 

akce k tomuto projektu). Dále navrhla podání žádosti o dotaci na tento projekt ve výši 
200.000 Kč z Fondu Ústeckého kraje. V případě úspěšného posouzení žádosti by 
obdržená částka byla „navrácena“ do rozpočtu města.    
 

Hlasování: Pro - 8 (Vaic, Suková, Moravcová, Pávek, Planičková, Růžek, Godycká, Roedl)  
                  Proti – 0  

                        Nehlasoval – 0 

 
Závěr: Komise CR doporučuje RM uvolnění 100.000 Kč z finančních 
prostředků Kulturní komise – Kulturního fondu Města Loun na projekt 
„Schwarzenberské Lounsko“ dle výše uvedeného návrhu. 

 
2. Členové komise byli seznámeni se zaslaným „Návrhem komunikační strategie pro město 

Louny“ zpracovaným Ing. Alexandrou Moravcovou, členkou Komise CR. Přítomní členové 
komise dále diskutovali o možných formách takovéto strategie. 

 
      Závěr: Členka Komise, Ing. Alexandra Moravcová, přepracuje komunikační strategii pro  
      město Louny na komunikační strategii pro infocentrum Louny. 

                          
3. Členům Komise CR byla již v roce 2016 zaslána nabídka Ústecké TV:  

- natočení pořadu o cyklistických možnostech a trasách v lounském regionu za cenu 6.000 Kč bez 
DPH. V ceně je zahrnuto natáčení, zpracování reportáže, vytvoření závěrečného DVD. Pořad bude 
možno umístit na webové stránky. Dále bude vysílán po dobu jednoho měsíce na hlavní stránce 
Ústecké TV (www.usteckatv.cz). Pořad bude uložen v sekci „Tip na výlet“, kde si jej bude možno 
kdykoliv otevřít. 

Z důvodu dočasné nemožnosti splnění zakázky ze strany dodavatele byla tato záležitost 
odložena (revokace usnesení č. 157/2016 bod 3. ze dne 09.05.2016 usnesením č. 337/2016 bod 5. ze dne 

31.10.2016). Komise CR o této věci znovu hlasovala: 
 

Hlasování: Pro - 6 (Vaic, Suková, Moravcová, Pávek, Planičková, Růžek)  
                  Proti – 1 (Godycká) 
                  Nehlasoval – 0 

 
      Závěr: Komise CR žádá RM o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu komise v max.    
      výši 8.000 Kč na realizaci tohoto projektu. 
 
4. Předseda komise nastínil přítomným členům představu o kulturní akci Vinobraní 2017, 

kterou by pořádala firma Vinitor, s.r.o..  
 
      Hlasování: Pro - 7 (Vaic, Suková, Moravcová, Pávek, Planičková, Růžek, Godycká)  
                        Proti – 0  
                        Nehlasoval – 0 

 
     Závěr: Komise CR žádá RM o finanční podporu této akce ve výši  20.000 Kč. 
 
 
5. Tajemnice komise podala členům komise veškeré informace k letošnímu setkání mládeže 

z partnerských měst.  

http://www.usteckatv.cz/
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Závěr: Komise bere tyto informace na vědomí. 
 
6. Předseda komise, Ing. Jan Vaic, představil myšlenku vzniku cyklopůjčovny v Lounech. 

Členové komise navrhli dvě místa pro její případný vznik: 
a) ul. Pivovarská – prostor u garáží MÚ Louny (vedle pravého křídla vstupní brány) 
b) parčík za radnicí (Mír. nám., u domu čp. 52.- poblíž čínské restaurace) 

 
Hlasování: Pro – 6  (Vaic, Suková, Moravcová, Pávek, Planičková, Růžek)  
                  Proti – 0  

                        Nehlasoval – 0 

 
Ing. Jan Žalud vyjádřil podporu této myšlence. Dodal, že by bylo vhodné pořízení kvalitních 
jízdních kol (řádově kolem 25.000 Kč / jízdní kolo).  

 
     Závěr: Komise CR doporučuje RM zabývat se možností vzniku cyklopůjčovny v Lounech. 

 
7. Člen komise, Ing. Tomáš Růžek, žádal o informace ke kultivacím veřejného prostoru 

za domem čp. 52 na Mírovém náměstí (parčík za radnicí) a veřejného prostoru u Pramenu 
Luna, jenž byly Komisí CR navrhovány v loňském roce.  

 
Závěr: Tajemnice komise zjistí průběh realizace této záležitosti u kompetentního úředníka 
OSM MÚ Louny.  

 
Předseda komise informoval členy o absolvování všech meetingů se zástupci dotčených 
obcí a subjektů na plánované cyklotrase „Ochutnejte Lounské středohoří“.  

 
Závěr: Komise CR žádá RM o uvolnění odhadovaných 45.000 Kč z rozpočtu města 
na zpracování projektu k cyklotrase „Ochutnejte Lounské středohoří“.  

 
      Člen komise, Ing. Tomáš Růžek, připraví memorandum, ve kterém budou vymezena  
      práva a povinnosti dotčených obcí a subjektů na této cyklotrase. 
       

Členové komise byli seznámeni s návrhem banneru, který bude instalován v Panenském 
Týnci a diskutovali o příp. změně textu. PhDr. Roedl navrhl použít jiné fonty a barvu pro 
zvýraznění účinku banneru.  

 
      Hlasování: Pro český text „Srdečně vás zveme“ - 6 (Vaic, Suková, Moravcová, Pávek, Planičková,  
                                                                                         Růžek, Roedl)  

           Pro anglické „WELCOME“ – 1 (Godycká)  
                 Nehlasoval – 0 

 
Závěr: Komise souhlasí s českým textem „Srdečně vás zveme“ na tomto banneru.  
 

8. Další jednání Komise CR se bude konat 19.04.2017 od 16:00 hodin. 
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Celkové finanční prostředky Komise CR v roce 2017 

 

Rozpočet Komise CR pro rok 2017                                 Kč        75.000,00 

Poutač – Panenský Týnec                        Kč        - 4.148,00 

Rozpočet Komise CR – Příspěvek pro    
poskytování a čerpání dotací na  
podporu vztahů s partnerskými městy  
pro rok 2017 

                       Kč      100.000,00 

Celkový zůstatek k 02.03.2017                          Kč    170.852,00 

 

Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 
 

    

Počet jednání ve volebním období 19   

    

Jméno a příjmení: Přítomen Omluven Neomluven 

Ing. Jan Vaic 19 0 0 

Alexandra Suková 13 6 0 

Ing. Alexandra Moravcová 14 5 0 

PhDr. Dagmar Godycká 18 1 0 

Marie Krpcová 16 3 0 

PhDr. Bohumír Roedl 14 5 0 

Ing. Tomáš Růžek 14 2 3 

Vít Pávek (členem od září 2016) 5 0 0 

Jolana Planičková (členkou od února 2017) 1 0 0 

 

 

 

 
Schválil: Ing. Jan Vaic  Předseda           03.03.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
Ověřil: Ing. Tomáš Růžek  Ověřovatel           03.03.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
Zapsala: Eva Bitnerová  Tajemnice           03.03.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
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Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. 
Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své 
konečné rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM č. 2/2017 projednala Rada města Loun 
na své 54. schůzi dne 24.04. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 138/2017  
Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání Komise cestovního ruchu č. 2/2017 ze dne 02.03.2017 
2) s c h v a l u j e  
využití finančních prostředků Komise cestovního ruchu RM:  
- v max. výši 8.000 Kč na natočení pořadu o cyklistických možnostech a trasách v lounském 
regionu od Ústecké TV, dodavatel: Ivana Mařanová, Werichova 2743/6, 440 01 Ústí nad 
Labem, IČ: 13470426  
- ve výši 20.000 Kč na akci Vinobraní 2017  
3) u k l á d á  
Mgr. T o m á š k o v é, vedoucí MIC, zajistit vystavení objednávek  
T: 31.10.2017    
4) s c h v a l u j e 
zpracování projektové dokumentace ke zřízení cyklotrasy „Ochutnejte Lounské středohoří“ 
jako podklad pro zpracování a podání žádosti o dotaci a to na náklady města Loun  
5) u k l á d á  
Mgr. T o m á š k o v é, vedoucí MIC, zajistit zpracování projektové dokumentace a podání 
žádosti o dotaci   
T: 23.12.2017 
6) s o u h l a s í 
s využitím finančních prostředků Kulturního fondu města Loun na realizaci celoročního 
projektu „Schwarzenberské Lounsko“ ve výši 100.000 Kč  

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

7) s o u h l a s í 
s rozpočtovými změnami, které budou součástí rozpočtového opatření č. 3/2017/ZM: 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 45.000 Kč ORJ 41 – 
Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 2219 ve výši 45.000 Kč ORJ 
21 – Městské informační centrum na úhradu výdajů za zpracování projektové dokumentace 
„Ochutnejte Lounské středohoří“  
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ODPA 6171 
ve výši 100.000 Kč ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 
3319 ve výši 100.000 Kč ORJ 21 – Městské informační centrum z důvodu realizace projektu 
„Schwarzenberské Lounsko“  
- snížení běžných výdajů komise cestovního ruchu RM ODPA 2143 nákup služeb ve výši 
20.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3399 ve výši 20.000 Kč v rámci  ORJ 21 – 
Městské informační centrum na zajištění akce „Vinobraní 2017“ 
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8) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é,  vedoucí EO, předložit návrhy uvedené v bodě č. 6-7 zastupitelstvu 
města v rámci rozpočtových změn  
T: 19.06.2017 

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 1  Pehr  

Nehlasoval    

 
 
 

 
 


