Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun

ZÁPIS č. 2/2020
z jednání komise pro cestovní ruch konaného dne 13. 5. 2020
od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Beroun
PŘÍTOMNI
Členové komise: Radek Dolejš (předseda), Mgr. Ivan Kůs (místopředseda), Ing. Michal Mišina,
Dr. Viktor Korček, Ing. Vojtěch Matějček
Omluveni: Peter Kuhar, Kateřina Hájková, Hana Tučková, Lucie Dhouib
Tajemnice: Eliška Švandová – odbor školství a volnočasových aktivit
Hosté: Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města Beroun, Ing. Simona Boldi – vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit
Omluveni: Mgr. Jitka Soukupová – vedoucí oddělení komunikace, Lenka Chudobová –
vedoucí Městského informačního centra

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Personální složení komise
Kompletace návrhu koncepce rozvoje cestovního ruchu – předložení návrhu RM
k připomínkám
6. Různé
7. Závěr

JEDNÁNÍ
K bodu 1 a 2 – Zahájení a schválení programu jednání
Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise Radek Dolejš, který informoval o svém
jmenování do funkce. Předseda komise přivítal všechny přítomné členy a hosty.
Radek Dolejš jmenoval zapisovatelkou tajemnici komise Elišku Švandovou a ověřovatelem
Ing. Michala Mišinu.
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Předseda konstatoval, že v čase zahájení jednání komise bylo přítomno 5 členů a komise
je usnášeníschopná.
Radek Dolejš řekl, že program jednání byl dán na pozvánce, a vznesl dotaz, zda někdo nemá
návrh na změnu programu. Proběhla diskuze k bodu týkajícího se koncepce, nicméně
nakonec se přítomní shodli, že v programu není změna nutná.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 3 – Kontrola usnesení
Eliška Švandová informovala přítomné o usnesení rady města č. 53/36/RM/2020 ze dne
19. 2. 2020, kterým rada vzala na vědomí zápis č. 1 z jednání komise pro cestovní ruch
a kterým schválila plán práce komise na rok 2020.
Mgr. Ivan Kůs otevřel téma pobídek v cestovním ruchu, jejichž přípravou komise na minulém
jednání pověřila Ing. Simonu Boldi.
Ing. Simona Boldi informovala, že finanční pobídky v tuto chvíli nejsou realizovatelné.
Z důvodu pandemie koronaviru je připravována změna rozpočtu, v cestovním ruchu bylo
škrtnuto 100 000 Kč. Uvedla, že finanční pobídky nepovažuje za vhodné do té doby,
než dojde k navázání spolupráce s podnikatelským sektorem, jak v rámci města, tak v rámci
destinační agentury.
Radek Dolejš vyzval místostarostu Mgr. Dušana Tomča, aby se vyjádřil k rozpočtu.
Mgr. Dušan Tomčo potvrdil, že se město snaží ušetřit finance na každém odboru, vzhledem
k nižším daňovým příjmům a mimořádným výdajům na boj s koronavirem.
V souvislosti s pobídkami zmínila Ing. Simona Boldi, že je to také personální otázka.
Místostarosta Mgr. Dušan Tomčo řeší propojení destinační agentury Berounsko a cestovního
ruchu v rámci města s tajemníkem MěÚ Beroun Ing. Jiřím Chalupeckým.
Mgr. Ivan Kůs konstatoval, že zdůvodnění proč nyní nedělat pobídky je pádné, navrhnul
možnost projednat to s podnikateli v rámci koncepce.
Dr. Viktor Korček řekl, že komunikace a aktivity ze strany podnikatelů by se mohla
nastartovat právě pobídkami, nicméně je to nástroj, který se může a nemusí použít. Dle jeho
názoru bychom se měli zabývat tím, jak pobídky tvarovat.
Ing. Michal Míšina na to navázal, že nejdříve by bylo vhodnější řešit pobídky nefinanční
formou např. nabídkou pronájmu, metodické pomoci atp. Uvedl příklad, kdy v nedávné době
na město přišel podnikatel s návrhem záměru, který byl po konzultacích upraven tak, aby
vyhovoval i městu.
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Ing. Vojtěch Matějček se domnívá, že by město mělo říct svoji představu a podnikatelé
by se měli přihlásit stejně jako v jiných dotačních programech. Ing. Vojtěch Matějček dále
hovořil o plánech Beroun Golf Clubu ve vztahu k ubytovaným hostům – plánují balíčky.
Mgr. Dušan Tomčo informoval o oslovování podnikatelů pro spolupráci s destinační
agenturou. Ing. Simona Boldi seznámila přítomné s tím, že destinační agentura oslovuje
podnikatele s konkrétním projektem „Návštěvnická karta Berounska“. Podrobnosti
k projektu představila Eliška Švandová a proběhla diskuze.
K tomuto tématu dodal Mgr. Ivan Kůs, že je v plánu na obdobném principu tvorba klubu
Talichova Berouna.
Radek Dolejš se dotázal místostarosty Ing. Michala Mišiny, jak reagovali podnikatelé
na situaci vyvolanou koronavirem, zda jich hodně žádalo pomoc od města. Ing. Michal Mišina
sdělil, že se skoro nikdo neozval. Hovořil o tom, že např. Písek uvažuje podnikatele podpořit
20 miliony Kč. V případě Berouna se však obdobná pomoc nejeví reálně, nicméně rada
odsouhlasila odpuštění nájmu na 3 měsíce v městských prostorech.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun bere na vědomí plnění usnesení.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
Mgr. Ivan Kůs se vrátil k usnesením z minulého jednání komise, kde se dále řešil kalendář
akcí a maskot města, jehož realizace neprobíhá.
Radek Dolejš navázal na kulturní akce, na podzim počítá, že bude přetlak, vzhledem k tomu,
že to všichni přesouvají.
Simona Boldi konstatovala, že OŠVA se snaží termíny koordinovat, ale ne všichni dostatečně
komunikují. Dodala, že OŠVA vede přehled akcí v tabulce v Excelu a celá problematika se řeší
na pravidelných poradách ke kultuře. Pravidelně dvakrát ročně vychází Přehled kulturních
a sportovních akcí. Dále je možné spojit se s tiskovou mluvčí Jitkou Soukupovou a zveřejnit
akce v rámci webových stránek města Beroun.
Mgr. Ivan Kůs dodal, že by komunikace měla být jistá u těch, kteří získají městské dotace.
Ing. Vojtěch Matějček si myslí, že by se měly řešit případné kolize města, jeho organizací,
veřejnoprávních institucí (jako je např. Muzeum Českého krasu) a těch pořadatelů, kteří
na činnost čerpají dotace. S čímž všichni přítomní souhlasili.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun doporučuje OŠVA, aby věnoval větší
pozornost koordinaci termínů kulturně-společenských a sportovních akcí, které pořádá
město, městské organizace a veřejnoprávní instituce na území města, případně i příjemci
podpory od města, a aby na tomto spolupracoval s destinační agenturou Berounsko.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
Mgr. Dušan Tomčo k tomuto závěrem dodal, že se jedná o doporučení komise, nicméně by
se to mělo týkat všech akcí.
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K bodu 4 – Personální složení komise
Předseda Radek Dolejš otevřel téma personálního složení komise. Řekl, že Lucie Dhouib
se za celou dobu trvání komise dostavila pouze dvakrát. Z tohoto důvodu by navrhnul radě
města její odvolání. Zároveň by rád předběžně radě města navrhnul nového člena
Mgr. Vlastimila Kerla, který dělá propagaci Muzea Českého krasu (v případě jeho zájmu
a souhlasu).
Ing. Michal Mišina navrhnul jako možného nového člen Lukáše Němčíka, který se do Berouna
přistěhoval, v minulosti působil ve Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a byl by pro komisi
rozhodně přínosný.
Radek Dolejš reagoval, že v tom případě by se také nabízelo navrhnout odvolání Hany
Tučkové, která je zaměstnankyní MěÚ a může být vždy přizvána, když se bude jednat
o partnerských vztazích, nicméně přímo členem být nemusí. Přítomní souhlasili.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun doporučuje Radě města Beroun
odvolat z funkce člena Lucii Dhouib a Hanu Tučkovou a jmenovat dva nové členy –
Mgr. Vlastimila Kerla a Lukáše Němčíka, v případě jejich souhlasu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 5 – Kompletace návrhu koncepce rozvoje cestovního ruchu – předložení návrhu RM
k připomínkám
Předseda Radek Dolejš přešel k dalšímu bodu programu, který se týkal koncepce rozvoje
cestovnímu ruchu. Vyzval Elišku Švandovou, aby představila harmonogram, jak by měla
práce na koncepci postupovat. Eliška Švandová představila nový harmonogram, který bylo
nutno sestavit vzhledem k epidemii koronaviru (přerušení prací).
Harmonogram projednávání
červen
září
listopad
listopad
prosinec

předložení návrhu koncepce RM k připomínkám (10. 6.)
projednání s veřejností a poskytovateli (možné spojit s vyhodnocením
turistické sezóny – dopady koronaviru)
předložení finančnímu a kontrolnímu výboru
předložení finalizovaného návrhu RM
předložení finalizovaného návrhu ZM

Přítomní s harmonogramem souhlasili.
Dr. Viktor Korček k projednávání navrhnul vytvořit jednoduchou prezentaci ke koncepci,
která by byla stručným výtahem. Eliška Švandová prezentaci zpracuje.
Radek Dolejš řekl, že by výzva na veřejné projednání měla být vydána mj. v Radničním listu.
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Mgr. Dušan Tomčo informoval, že v rámci destinační agentury byla sestavena databáze
podnikatelů a neziskových subjektů v cestovním ruchu a potvrdil Mgr. Ivanu Kůsovi, že tato
databáze může být využita při oslovování subjektů k projednání koncepce.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun souhlasí s navrženým
harmonogramem projednávání koncepce.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
Obecně ke koncepci řekl Mgr. Ivan Kůs, že byl na materiálu odveden velký kus práce. Dále
zrekapituloval minulé závěry komise, že analytická část koncepce je zpracována kvalitně,
nicméně bylo nutno pracovat na návrhové části.
Ing. Simona Boldi ke koncepci řekla, že mít strategický dokument cestovního ruchu není
povinné, nicméně to značí dobrou připravenost města mj. i pro grantové programy.
Dle jejího názoru je koncepce připravena profesionálně.
Eliška Švandová informovala, o zapracování všech připomínek. Mgr Ivan Kůs se dotázal na
devět okruhů, o nichž dříve mluvil dr. Viktor Korček. Eliška Švandová reagovala, že některé
okruhy již koncepce obsahovala, některé byly dopracovány a některé sloučeny s jinými
tématy. Dále informovala, že o proti předchozímu stavu, kdy koncepce zahrnovala tři
prioritní oblasti, byla doplněna čtvrtá „BEROUN – CHYTRÁ DESTINACE“, která reaguje na
koncept Smart City a trendy udržitelného rozvoje. Tato priorita obsahuje inspirační aktivity,
které byly mj. čerpány z kompendia příkladů dobré práce soutěže Evropské hlavní město
chytrého turismu. Významnější úpravy byly provedeny v prioritě „MĚSTSKÝ DESTINAČNÍ
MARKETING“. Navržené aktivity směřují k budování image města, lepšímu využití sociálních
sítí (a práce s nimi) a webových stránek. Proběhla diskuze k novým plánovaným webovým
stránkám MIC. Dále aktivity směřují k sbírání a vyhodnocování dat, k zlepšení distribučního
systému tištěných materiálů či k efektivnější komunikaci např. skrze newsletter. K tomuto
tématu také proběhla diskuze, zejm. z hlediska GDPR.
Radek Dolejš vyzval přítomné, zda má někdo nějaké dotazy, či připomínky. Nikdo
z přítomných nevystoupil, a proto předseda přešel k formulaci usnesení.
Usnesení:
1. Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun souhlasí se zapracováním
diskutovaných připomínek do návrhu koncepce rozvoje cestovního ruchu.
2. Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun doporučuje Radě města Beroun
předběžně projednat návrh koncepce rozvoje cestovního ruchu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 6 – Různé
Ing. Vojtěch Matějček inicioval debatu na téma, jak je ošetřen název královské město
Beroun. Vedlo ho k tomu udělování titulu „Royal Golf Course“ golfovým hřištím britskou
královskou rodinou. Proběhla diskuze se závěrem, že je potřeba to právně prověřit a že by
to mohl být určitý druh certifikace prověřených produktů a služeb využitelný nejen
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v cestovním ruchu. K tomu dodala Eliška Švandová, že by to bylo v souladu s budovanou
značkou „Střední Čechy královské.“
Ing. Vojtěch Matějček se omluvil a jednání opustil. Komise od této chvíle nebyla
usnášeníschopná.
Předseda Radek Dolejš přešel k projednávání předloženého materiálu k virtuální prohlídce
města (seznam míst), jako má např. město Litomyšl. Eliška Švandová k tomu uvedla,
že nejen, že by město získalo tuto virtuální prohlídku, ale také by se tím rozšířila fotobanka
pro online či offline využití (tiskové materiály).
K seznamu míst, která by měla být zahrnuta ve virtuální prohlídce, proběhla diskuze.
Doplněna byla tato místa: nádraží, bazén a obecně sportoviště.
Ing. Michal Mišina k tomuto tématu dodal, že existují videa města, která by se dala využít.
Radek Dolejš zmínil závody Kolo pro život, 18. 7. se konají v Berouně a o týden později
v Řevnicích, bylo by zajímavé vyzvat účastníky, ať tu u nás v oblasti zůstanou celý týden
a zúčastní se obou závodů.
Ing. Michal Mišina hovořil o otevírání obchvatu v Králově Dvoře, kde hovořil s archeoložkou
(pravděpodobně Mgr. Irena Benková) a byl překvapen bohatým archeologickým
potenciálem, který by se rozhodně dal využít v cestovním ruchu. K tomu dodala Eliška
Švandová, že v rámci destinační agentury Mgr. Irenou Benkovou spolupracuje a již spolu
diskutovaly některé možnosti.
Mgr. Ivan Kůs informoval, že festival Talichův Beroun se připravuje dále. Na polovinu září
se chystá open air koncert, který by zároveň měl být poděkováním za boj s koronavirem.
Na závěr tohoto bodu se stočila diskuze k prodeji Hotelu Na Ostrově. Přítomní konstatovali,
že případné využití budovy pro jiné účely než ubytovací zařízení by mohlo výrazně poškodit
cestovní ruch ve městě a Berounskou sportovní, a. s.
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K bodu 7 – Závěr
Předseda Radek Dolejš vyvolal diskuzi ohledně příštího jednání. Přítomní se domluvili,
že se uskuteční v pondělí 22. června od 15:00.
Na závěr poděkoval předseda všem přítomným členům a hostům za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Bc. Eliška Švandová

……………………………………………..

Ověřil: Ing. Michal Mišina

……………………………………………..

Předseda komise: Radek Dolejš

……………………………………………..
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