
ZÁPIS 
 

Jednání komise pro cestovní ruch 7.3. 2022 - Zasedací sál nad Turistickým 

informačním centrem + online (hybridní jednání – dva členové komise připojeni 

online) 

Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů) 

Krátká Markéta, Řeháček Jan, Petružálek Radim, Razskazov Vojtěch, Lejhanec Jiří, Hájek Zdeněk, 

Kolařík Stanislav, Mlateček Jaroslav, Ministrová Mária, Kraus Eduard, Práchenský Bedřich 

Ludmila Zvěřinová (člen s hlasem poradním) 

Jan Mazuch, náměstek primátora, Jana Fiedlerová – tajemnice komise, Martin Karas – vedoucí OKCR,  

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

Program jednání: 

1. Hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2022 

 

2. Různé 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.  Hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2022 

S ohledem na nepřítomnost předsedkyně komise z důvodu nemoci převzal vedení jednání komise 

místopředseda komise, Jan Řeháček. 

Komise pro cestovní ruch projednala přijaté žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory 

cestovního ruchu na rok 2022. I v letošním roce bylo aplikováno elektronické přijímání žádostí 

prostřednictvím Portálu občana. Celkem bylo do stanoveného termínu přijato 17 žádostí, z toho 8 

žádostí v rámci podprogramu Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch a 9 žádostí v rámci 

podprogramu Akce s významným turistickým potenciálem a marketingové aktivity. 

Celková alokovaná částka pro rozdělení dotací je ve výši 1.043.400 Kč. 

Žádosti byly před jednáním komise zaslány členům k individuálnímu bodovému hodnocení dle kritérií 

schválených Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022. 

Minimální počet bodů pro přidělení dotace na podporu rozvoje infrastruktury je 40 b./max. 80 b., u 

dotací na podporu akcí s významným potenciálem min. 45 b./max. 90 b.  

Na základě individuálního hodnocení členů komise byla vytvořena souhrnná tabulka, u projektů 

doporučených ke schválení byly s ohledem na celkovou alokovanou částku upraveny návrhy pro výše 

dotace. Nad jednotlivými projekty proběhla diskuze.  

Po diskuzi bylo navrženo rozdělení prostředků z Programu podpory cestovního ruchu, které budou 

doporučeny ke schválený RmP a ZmP dle tabulky, která je přílohou zápisu.  



Minimálního bodového ohodnocení nedosáhl projekt Příběhy z kavárny snů (předkladatel PP TREND 

s.r.o), projekt z tohoto důvodu nebyl doporučen RmP k podpoře. 

Přistoupeno k hlasování, počet přítomných členů komise s hlasovacím právem je 11, komise je 
usnášeníschopná. 

S ohledem na vztah J. Lejhance k projednávané žádosti MARINA KEMP STÉBLOVÁ s.r.o. bylo o tomto 
projektu provedeno samostatné hlasování, J. Lejhanec se zdržel hlasování. 

 

Návrh usnesení č. 1: 

Komise pro cestovní ruch doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Pardubic poskytnout dotaci z 
Programu podpory cestovního ruchu subjektu Marina kemp Stéblová s.r.o. ve výši 87 000,- Kč  
(číslo 15 v příloze tohoto zápisu). 

Hlasování o návrhu:  

Pro: 10   proti: 0   zdrželo se: 1 

 

Návrh usnesení č. 2: 

Komise pro cestovní ruch doporučuje Radě města Pardubic (u dotací do 50 tis. Kč) a Zastupitelstvu 
města Pardubic (u dotací nad 50 tis. Kč) poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu, 
podprogramu Akce s významným turistickým potenciálem a marketingové aktivity, subjektům dle 
tabulky uvedené v příloze tohoto zápisu a to ve výši, která je v tabulce uvedena. 

Hlasování o návrhu:  

Pro: 11   proti: 0   zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Návrh usnesení č. 3: 

Komise pro cestovní ruch doporučuje Radě města Pardubic (u dotací do 50 tis. Kč) a Zastupitelstvu 
města Pardubic (u dotací nad 50 tis. Kč) poskytnutí dotací z Programu podpory cestovního ruchu, 
podprogramu Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, subjektům dle tabulky uvedené v příloze 
tohoto zápisu a to ve výši, která je v tabulce uvedena. 

Hlasování o návrhu:  

Pro: 11   proti: 0   zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Různé 

Členové komise byli informováni o přípravě výroční zprávy komise za rok 2021, ta bude členům komise 
v brzké době zaslána k připomínkování a odsouhlasení formou per rollam a následně na březnovém 
jednání předložena Radě města Pardubic. 

Další jednání komise se uskuteční jako výjezdní a bude spojeno s prohlídkou nové expozice Památníku 
Zámeček v pondělí na 11.4.2022 od 15:30 hod. 

 

Zapsala: 

 Jana Fiedlerová, tajemnice komise 

Ověřil:      

Jan Řeháček, místopředseda komise pro CR          


