
ZÁPIS 
 

Jednání komise pro cestovní ruch 28.11. 2022  

Zasedací místnost Rady města Pardubic 

Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů) 

Mokrá Simona, Ministrová Mária, Mlateček Jaroslav, Mazuch Jan, Kraus Eduard, Klodová Pavla, Němcová 

Libuše, Šárka Jan, Kasičová Hana, Horáková Alena, Čech Ivan 

Živný René (náměstek primátora), Fiedlerová Jana (tajemnice komise), Šnejdrová Petra (ekonom OŠKS), Dvořák 

Lukáš (vedoucí ekonomického odd. OŠKS), Karas Martin (vedoucí OKCR) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program jednání: 

1. Úvod – představení účastníků, seznámení s činností komise, personální záležitosti 
2. Obecný statut a jednací řád komisí 
3. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu v roce 2023  
4. Různé 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Úvod – představení účastníků, seznámení s činností komise, personální záležitosti 

Tajemnice společně s předsedkyní komise zahájili první jednání nově ustavené komise pro cestovní 

ruch, byl představen program jednání a následně proběhlo představení všech přítomných členů 

komise. Nové členy komise přivítal též gesční náměstek pro cestovní ruch, René Živný.  Členové byli 

seznámeni s průběhem a frekvencí jednání, náplní jednání, informací o možnostech výjezdních 

zasedání v institucích a službách pro cestovní ruch na území města. Zejména se dle předchozí 

zkušenosti osvědčily návštěvy organizací, kterým byla poskytnuta dotace z Programu podpory 

cestovního ruchu. Dále předána informace ohledně aplikace komise a výbory na webu města, s tím, že 

každý člen komise obdrží přístupové údaje a komunikace bude nadále probíhat prostřednictvím emailu 

a současně budou podklady k dispozici v aplikaci. Členové komise předali podklady – vyplněné 

formuláře pro personální oddělení. 

 

2. Obecný statut a jednací řád komisí 

Tajemnice komise seznámila členy s legislativním rámcem a působností komise (obecný statut a 

jednací řád komisí – podklady zaslány před jednáním komise) s důrazem na stěžejní ustanovení (čl. 2 - 

práva a povinnosti členů komise, čl. 3 – jednání komise), seznámení s dokumentem stvrdili členové 

podpisem.  

 

 



3. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2023 

Vedoucí ekonomického oddělení OŠKS, Lukáš Dvořák seznámil členy komise s obecnými Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu města, nově upraveno předkládání žádostí o dotace s požadovanou výší 

dotace nad 50 tis. Kč do ZmP. Ekonomka OŠKS Petra Šnejdrová detailně seznámila členy komise 

s Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2023, Martin Karas 

okomentoval nově zavedený přepočtový vzorec. Členové komise vyjádřili přání seznámit se se 

systémem hodnocení žádostí na konkrétních praktických ukázkách, na jednom z dalších jednání komise 

bude připravena cvičná tabulka na příkladech 2 fiktivních projektových žádostí. Po krátké diskuzi bylo 

přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

 Návrh usnesení č.1 

Komise pro cestovní ruch doporučuje Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic schválit 

návrh Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2023 ve znění, 

které je přílohou usnesení. Hlasování o návrhu: 

Pro: 11 Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Různé 

Tajemnice komise Jana Fiedlerová informovala členy komise o návrhu programu na dalších jednání 
komise, a to: prezentace pravidelných žadatelů o dotace, zejména z řad pořadatelů významných akcí 
(FRIENDSFEST, FRESHFESTIVAL, RETROMĚSTEČKO), projednání akčního plánu pro rok 2023 ve vazbě na 
přijatou Strategii rozvoje cestovního ruchu TO Pardubicko pro období 2022 – 2026. 

Členům komise budou zaslány přístupové údaje do aplikace a návrh termínů jednání komise na I. 
pololetí roku 2023. Členové komise se shodli na čase konání komise, a to optimálně pondělí či středy 
od 15:30 hodin. S ohledem na časově náročný závěr roku se v prosinci 2022 jednání komise 
neuskuteční.  

Na závěr předsedkyně komise poděkovala přítomným a ukončila jednání komise. 

 

 

Zapsala: 

 Jana Fiedlerová, tajemnice komise 

 

Ověřili:      

Simona Mokrá, předsedkyně komise pro CR 

Eduard Kraus, místopředseda komise pro CR          


