ZÁPIS
Jednání komise pro cestovní ruch 11.4. 2022 – výjezdní setkání
komise – Památník Zámeček Pardubice
Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů)
Klčová Jiřina, Řeháček Jan, Petružálek Radim, Razskazov Vojtěch, Lejhanec Jiří, Hájek Zdeněk, Kolařík
Stanislav, Mlateček Jaroslav, Lejhanec Jiří, Práchenský Bedřich, Jetmarová Alexandra
Cihlo Jaroslav (člen s hlasem poradním)
Jan Mazuch, náměstek primátora, Jana Fiedlerová – tajemnice komise, Martin Karas – vedoucí OKCR,
Petra Šnejdrová, ekonomické odd. OŠKS

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

Program jednání:
1. Komentovaná prohlídka Památníku Zámeček
2. Aviatická pouť – individuální žádost o dotaci
3. Různé
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Komentovaná prohlídka Památníku Zámeček
Jednání komise se uskutečnilo v místě expozice zrekonstruovaného Památníku Zámeček Pardubice,
kde členy komise provedl ředitel příspěvkové organizace, Mgr. Viktor Janák. Ředitel podal členům
komise odborný výklad ve vztahu k jednotlivým částem této moderní expozice a dále informoval o
běžném provozu organizace, plánovaných akcích ve vztahu k 80. výročí heydrichiády, edukačních
programech pro školy a další náplni nově zřízené organizace města.

2. Aviatická pouť – individuální žádost o dotaci
Komise byla seznámena s individuální žádostí o dotaci na rozšíření letového programu jubilejního 30.
ročníku Aviatické pouti. Doporučující stanovisko k poskytnutí dotace vydala komise pro cestovní ruch
na svém jednání dne 10.2.2020, s ohledem na pandemii onemocnění Covid 19 však festival od roku
2019 nemohl proběhnout ve standartní plné podobě. Pořadatelé připravují odložený jubilejní ročník
akce pro tento rok 2022. Obohacený program by měl například zahrnovat letku historických letounů
Flying Bulls z Rakouska. Aviatická pouť patří mezi tzv. Pardubické tahouny, v rámci dotační podpory na
běžný program je podpořena ve výši 500 tis. Kč. Požadovaná výše individuální žádosti o dotaci na
rozšířený program je ve výši 500 tis. Kč. Přistoupeno k diskuzi, komise doporučuje s ohledem na
význam akce a nárůst nákladů v souvislosti s výročím projekt podpořit, a to ve výši 350 tis. Kč, tedy
v totožné výši, v jaké komise doporučila projekt podpořit v roce 2020, kdy nakonec nedošlo k realizaci

akce. Jedná se o prostředky mimo dotační Program podpory cestovního ruchu, jehož prostředky byly
již v řádném dotačním kole vyčerpány. Přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Komise pro cestovní ruch doporučuje schválení individuální žádosti o dotaci ve výši 350.000,- Kč
Sdružení Aviatické pouti na projekt Rozšířený letový program k 30. výročí Aviatické pouti Pardubice.
Hlasování o návrhu:
Pro:8 proti:0 Zdržel se:1
Usnesení bylo přijato.

3. Různé
M. Karas seznámil komisi s vypsáním tematického grantu PODPORA ROZVOJE BEZBARIÉROVOSTI
HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V PARDUBICÍCH v rámci Programu podpory bezbariérovosti
(přijímání žádostí v termínu od 13. – 27. května 2022).
Další jednání komise je předběžně naplánováno na úterý 24. května od 15:30 hodin, program bude
upřesněn.

Zapsala:
Jana Fiedlerová, tajemnice komise
Ověřili:
Jiřina Klčová, předsedkyně komise pro CR
Jan Řeháček, místopředseda komise pro CR

