
ZÁPIS 
 

Jednání komise pro cestovní ruch 26.9. 2022  

Zasedací místnost nad Turistickým informačním centrem 

Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů) 

Klčová Jiřina, Řeháček Jan, Mária Ministrová, Hájek Zdeněk, Kolařík Stanislav, Kraus Eduard 

Cihlo Jaroslav, Zvěřinová Ludmila 

Mazuch Jan, náměstek primátora, Fiedlerová Jana – tajemnice komise 

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

Program jednání: 

1. Výroční zpráva komise pro CR za rok 2022 

2. Různé 

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

 

1. Výroční zpráva komise pro CR za rok 2022 

Závěrečné jednání komise v tomto volební období zahájila předsedkyně komise, Jiřina Klčová, která 

představila program jednání a přivítala účastníky jednání. Členové komise obdrželi před jednáním 

komise návrh výroční zprávy za období roku 2022, vypracovanou předsedkyní komise ve spolupráci 

s tajemnicí a ekonomkou komise. Členové komise ke znění zprávy neměli žádné připomínky či 

doplnění.  Znění zprávy je přílohou zápisu. Jeden člen komise hlasoval korespondenčně. 

Hlasování o návrhu: 

Komise pro cestovní ruch schvaluje Výroční zprávu o činnosti komise pro cestovní ruch za rok 2022. 

Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Různé 

Tajemnice komise Jana Fiedlerová informovala členy komise o nejbližších plánovaných akcích, včetně 
pozvánky na 28. Městské slavnosti Pardubice ve dnech 7. – 8. 10. 2022. Dále byly zrekapitulovány 
některé důležité informace ve vztahu k cestovnímu ruchu, jako je stěhování Turistického informačního 
centra Pardubice do nových prostor na tř. Míru (od 1.1.2023), koncesní řízení na Pardubické vánoční 
trhy (v roce 2023 bude vypsáno nové koncesní řízení na pořadatele trhů na další období) atd.  

M. Ministrová informovala členy komise o aktuálních zprávách z Letiště Pardubice: nově uzavřena 
smlouva s cestovními kancelářemi CK FISCHER a CK EXIM TOURS, 7 nových destinací /celkem nyní 15 
letních destinací (charterové lety), dosud přepraveno cca 74 tis. cestujících. 



Dále byla otevřena otázka dalšího fungování Muzea železnice v Rosicích nad Labem, které je 
pravidelným žadatelem o dotace (s ohledem na rekonstrukci železničního uzlu). 

Úkolem nové komise, která bude ustanovena po komunálních volbách, bude příprava a schválení 
Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2023. Předpokládá se, 
že finanční objem prostředků zůstane v obdobné výši jako v roce 2022. 

Na závěr se předsedkyně komise a přítomný gesční náměstek pro cestovní ruch rozloučili se členy 
komise a poděkovali jim za odvedenou práci v uplynulém období. 

 

Příloha – Výroční zpráva komise pro CR za rok 2022 

 

 

Zapsala: 

 Jana Fiedlerová, tajemnice komise 

Ověřili:      

Jiřina Klčová, předsedkyně komise pro CR 

Jan Řeháček, místopředseda komise pro CR          


