Zápis č. 8
ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 12. 2. 2014

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Miroslav Marek - předseda

Ing. Michal Blaško

Bc. Milan Blaho

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Ing. Vladimír Čépe

Omluveni:

Zdislav Ház

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA

Jan Jančí

Tajemník výboru:

Alena Kurincová

Alena Křetínská

Ing. Vladimír Mikulec

Hosté:

Ing. Zdeněk Potužák

Ing. Luděk Niče

Bc. Lucie Tesařová

Ing. Ondřej Černý

Kamil Veselý

Mgr. Djamila Bekhedda

Miroslava Vlčková

Mgr. Radek Stojan

Mgr. Markéta Záleská

Bc. Tomáš Vysloužil

Pavel Zatloukal
Ing. Lubomír Žmolík

Program:
Kontrola usnesení
Informace k výstavě EXPO 2015 v Miláně
Informace k zabezpečení strategických dokumentů z oblasti cestovního ruchu na
programovací období EU 2014+
Informace o běžeckém lyžování v Jeseníkách Olomouckého kraje
Různé
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Zápis:
1.

Kontrola usnesení
Ing. Miroslav Marek se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky k usnesení a
zápisu z minulého zasedání Výboru. Nikdo z členů nevznesl žádnou připomínku,
všechny body usnesení z minulého jednání byly pouze informativního charakteru.
Alena Křetínská doplnila informaci, že Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne
28. 11. 2013 souhlasila s „Marketingovou studií cestovního ruchu Olomouckého
kraje na období 2014 – 2016“ a Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 19. 12. 2013
tento dokument schválilo.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

2.

Informace k výstavě EXPO 2015 v Miláně
Ing. Luděk Niče seznámil členy Výboru s informacemi k výstavě EXPO 2015
v Miláně. Uvedl, že první informace k výstavě obdržel Olomoucký kraj na podzim
roku 2013 a v nejbližší době by se měl definitivně vyjádřit ke své účasti. Dle
harmonogramu by mělo dojít v březnu 2014 k potvrzení účasti a v dubnu 2014
k podpisu smlouvy. Z tohoto důvodu chce dnes představit na Výboru bližší
informace k podmínkám účasti Olomouckého kraje na této výstavě. Stejné
představení proběhne i na jednání Komise pro vnější vztahy. V následné prezentaci
Ing. Niče představil členům Výboru detailní informace k výstavě (prezentace byla
rozeslána členům Výboru před zasedáním).
Ing. Lubomír Žmolík se dotázal, zda Rada Olomouckého kraje již odsouhlasila
finanční zapojení do prezentace na výstavě.
Ing. Luděk Niče uvedl, že Rada Olomouckého kraje na své schůzi 27. 9. 2013
předběžně schválila finanční rozsah prezentace do 0,5 mil. Kč, která de facto
zahrnuje pouze marketingový servis a mediální plnění zajišťované Kanceláří
generálního komisaře účasti České republiky na výstavě.
Ing. Lubomír Žmolík by se za daných podmínek výstavy nezúčastnil.
Mgr. Markéta Záleská uvedla, že pro zahraniční návštěvníky je problematické
dokázat identifikovat samostatně Olomoucký kraj a Českou republiku vnímají pouze
jako celek, z tohoto důvodu není podle ní samostatná prezentace Olomouckého
kraje efektivní.
Ing. Luděk Niče také informoval o omezeních v možnosti prezentace např.
regionálních nápojů (pivo, minerální vody), které by mohly konkurovat výrobkům
oficiálních partnerů. Vnímá, že za daných podmínek a omezení není samostatná
účast Olomouckého kraje příliš výhodná a jako schůdná varianta se tedy jeví
prezentace například prostřednictvím agentury CzechTourism, případně společná
prezentace v rámci spolupráce moravských krajů.
Miroslava Vlčková poděkovala za velmi dobře zpracovanou prezentaci a
předložené informace.
Výbor doporučuje prezentovat na výstavě EXPO 2015 v Miláně Českou
republiku jako celek, popřípadě uskutečnit společnou prezentaci Moravy a
Slezska.
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3.

Informace k zabezpečení strategických dokumentů z oblasti cestovního ruchu
na programovací období EU 2014+
Alena Křetínská uvedla, že členové Výboru byli o zpracování strategických
dokumentů z oblasti cestovního ruchu informováni v průběhu celého minulého roku.
Jak již uvedla na začátku jednání „Marketingová studie cestovního ruchu
Olomouckého kraje na období 2014 – 2016“ byla v prosinci schválena
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Celý dokument je již zveřejněn na webu
Olomouckého kraje a také vložen do „Databanky koncepcí“ i do „Databáze strategii“
na národní úrovni.
Bc. Tomáš Vysloužil dále informoval členy Výboru o aktuálním stavu dokončení
„Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020“
včetně SEA hodnocení. Dokument byl odeslán na orgány ochrany přírody,
momentálně čekáme na jejich vyjádření. Poté bude kompletní dokument
s jednotlivými vyjádřeními odeslán na Ministerstvo životního prostředí. V případě,
že Ministerstvo životního prostředí vyhodnotí vliv na životní prostředí jako
nevýznamný, bude řízení ukončeno a dokument bude předložen v červnu ke
schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje. V opačném případě bude následovat
hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona. V tomto případě bude dokument
předložen Zastupitelstvu Olomouckého kraje až v IV. čtvrtletí roku 2014.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

4.

Informace o běžeckém lyžování v Jeseníkách Olomouckého kraje
Ing. Miroslav Marek uvedl, že informace k tomuto bodu jednání obdrželi členové
Výboru v předstihu a dále požádal o komentář Ing. Ondřeje Černého, koordinátora
údržby lyžařských běžeckých tras z Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.
Ing. Ondřej Černý sdělil přítomným, že příspěvek na údržbu běžeckých lyžařských
tras z významného projektu Olomouckého kraje ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán
v plné výši. Byl v prvé řadě využit na samotnou údržbu běžeckých lyžařských tras,
část příspěvku byla použita i na servis strojů a úhradu nákladů spojených
s informovaností o udržovaných trasách za pomocí ICT technologií. Příspěvek na
rok 2014 bude vyúčtován dle podmínek, které byly rozeslány členům Výboru
v prosinci roku 2013.
Ing. Miroslav Marek požádal, aby i vyúčtování příspěvku za rok 2013 bylo
dopracováno podle podmínek vyúčtování příspěvku na rok 2014.
Ing. Lubomír Žmolík uvedl, že podmínky vyúčtování dotace se sice mohou nadále
zpřísňovat, ale faktem zůstává, že poskytovaný příspěvek nikdy nebude stačit na
pokrytí údržby. Těžko se vyčísluje spotřeba pohonných hmot, která je ve
specifických podmínkách velmi odlišná, ale prakticky nejde vyčíslit náklady na
opravy a servis strojů, které se například v případě obce Lipová – lázně často
odehrávají na dobrovolnické bázi. Kvalitní údržba zcela určitě přitáhne více
návštěvníků a tím pádem se navýší také příjmy z cestovního ruchu.
Ing. Vladimír Mikulec informoval o opětovném problému v oblasti Skřítku, kdy na
konci roku 2013 domluvené řešení nebylo naplněno. Aktuálně je tady podána
žádost o Významný projekt na pořízení starší rolby, která by sektor Skřítku
zajišťovala. Zmínil také vyhlášení nové výzvy v rámci Regionálního operačního
programu Střední Morava pro Jesenicko, s alokací ve výši 80 mil. Kč, v souvislosti
s odstoupením od plánu výstavby aquacentra v Jeseníku.
Ing. Lubomír Žmolík doplnil informace, že obec Lipová – lázně zvažuje v rámci
uvedené výzvy podat žádost o dotaci na nákup dvou nových roleb na úpravu
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lyžařských běžeckých tras. Dotace by však pokryla pouze vstupní investici na
nákup strojů, je ovšem třeba počítat i se zvýšenými výdaji na jejich servis, které už
by musela hradit samotná obec.
Mgr. Markéta Záleská uvedla, že je pro maximální podporu Jeseníků, které
představují výkladní skříň cestovního ruchu Olomouckého kraje.
V následné diskuzi se členové Výboru shodli na potřebě předložení přehledných
informací k vyúčtování příspěvku na údržbu běžeckých lyžařských tras, které by
měly vést k větší efektivnosti údržby. Tato záležitost se na zasedání Výboru řešila
prakticky celý rok 2013, a proto bylo dohodnuto, že na další zasedání zpracuje Ing.
Ondřej Černý, koordinátor údržby lyžařských běžeckých tras prezentaci, která musí
odpovědět na všechny nejasnosti a bude rovněž připraven vysvětlit případné
doplňující otázky členů Výboru.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
5.

Různé
Alena Křetínská informovala o veletrhu cestovního ruchu Tourism Expo Olomouc,
který se uskuteční ve dnech 14. – 16. 2. 2014 v nově zrekonstruovaném pavilonu A
na výstavišti Flora Olomouc a pozvala všechny členy Výboru na stánek
Olomouckého kraje.
Příští zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu proběhne v pondělí 10. března
2014 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 320 Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Další zasedání Výboru jsou plánována na 1. 4.
2014 a 6. 5. 2014.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

V Olomouci dne 25. 2. 2014
Zapsal: Mgr. Radek Stojan

……………………………….
Ing. Miroslav Marek
předseda Výboru
Přílohy: Prezenční listina
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