ZÁPIS
Jednání komise pro cestovní ruch 3.3.2021 – online jednání
Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů)
Klčová Jiřina, Ministrová Mária, Práchenský Bedřich, Jetmarová Alexandra, Krátká Markéta, Řeháček
Jan, Razskazov Vojtěch, Petružálek Radim, Mlateček Jaroslav, Kraus Eduard, Kolařík Stanislav, Hájek
Zdeněk
Zvěřinová Ludmila – člen komise s hlasem poradním
Jan Mazuch, náměstek primátora, Jana Fiedlerová – tajemnice komise, Martin Karas – vedoucí OKCR,
Petra Šnejdrová, ekonomické odd. OŠKS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory cestovního ruchu na rok 2021
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jednání komise proběhlo s ohledem na aktuální vládní opatření proti šíření onemocnění COVID –
19 on line formou.
Komise pro cestovní ruch projednala přijaté žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory
cestovního ruchu na rok 2021, v letošním roce bylo poprvé aplikováno elektronické přijímání
žádostí. Celková alokovaná částka pro rozdělení dotací je ve výši 1.098.300 Kč, z toho částka ve výši
30 tis. Kč byla navržena k převedení do Programu podpory kultury k pokrytí žádosti o poskytnutí
dotace na podporu projektu SUPERSTART. Celkem bylo do stanoveného termínu přijato 18 žádostí,
z toho 6 žádostí v rámci podprogramu Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch.
Žádosti byly před jednáním komise předloženy členům k individuálnímu bodovému hodnocení dle
kritérií schválených Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu pro rok
2021. 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. (přidané hodnotící
kritérium - odpadové hospodářství).
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 č. 1 a č. 2, která je přílohou zápisu.
Minimálního bodového ohodnocení nedosáhly projekty AVIATICKÝ FESTIVAL, DEN DOPRAVY 2021
(žadatel Společnost Jana Kašpara, z.s.), Rozšíření přípojných bodů stellplatzu Pardubice o dalších 6
servisních stojanů (žadatel MARINA KEMP STÉBLOVÁ s.r.o.) a Zahájení renovace vozu M120.324
(žadatel Čížek Oldřich). Tyto projekty nebyly doporučeny RmP k podpoře.

Zároveň byl ze strany komise vznesen podnět ve vztahu k projektu AVIATICKÝ FESTIVAL, DEN
DOPRAVY 2021 (žadatel Společnost Jana Kašpara, z.s.). Komise vnímá smysluplnost projektu a
význam připomenutí odkazu průkopníků dopravy spjatých s naším městem, nicméně z pohledu
cestovního ruchu, resp. hodnotících kritérií stanovených pravidly PPCR je projekt neuchopitelný.
Komise doporučuje hledat cestu, jak projekt podpořit z jiných finančních zdrojů rozpočtu města.
Přistoupeno k hlasování, počet přítomných členů komise s hlasovacím právem je 11, komise je
usnášeníschopná:
Návrh usnesení:
Komise pro cestovní ruch navrhuje Radě města Pardubic (u dotací do 50 tis. Kč) a Zastupitelstvu
města Pardubic (u dotací nad 50 tis. Kč) poskytnout dotaci z Programu podpory cestovního ruchu
subjektům dle tabulky uvedené v příloze č.1 a 2 tohoto zápisu a to ve výši, která je v tabulce
uvedena.
Hlasování o návrhu:
Pro: 11

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

Další termín jednání komise stanoveno na 5.4.2021.

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

Jan Řeháček, místopředseda komise

