Zápis č. 10
ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 1. 4. 2014

Přítomni:

Omluveni:

Ing. Miroslav Marek - předseda

Ing. Vladimír Mikulec

Bc. Milan Blaho

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Ing. Vladimír Čépe

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA

Zdislav Ház

Mgr. Markéta Záleská

Jan Jančí

Tajemník výboru:

Alena Kurincová

Alena Křetínská

Ing. Zdeněk Potužák

Hosté:

Bc. Lucie Tesařová

Bc. Miroslav Petřík

Kamil Veselý

Mgr. Djamila Bekhedda

Miroslava Vlčková

Ing. Andrea Závěšická

Pavel Zatloukal

Bc. Tomáš Vysloužil

Ing. Lubomír Žmolík

Mgr. Radek Stojan

Program:
Kontrola usnesení
Informace o přípravě projektu „Seniorské cestování“
Plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (informace
za rok 2013 ve stavu k 31. 12. 2013)
Různé
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Zápis:
Na úvod jednání přivítal Ing. František Potužák přítomné členy Výboru v budově
historické městské radnice v Litovli a zároveň je pozval po ukončení zasedání
Výboru na slavnostní otevření nového turistického informačního centra v Litovli.
Člen V-RCR Jan Jančí dále navrhl možnost prohlídky pivovaru a pivovarského
muzea.
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,
body Podpora turistických informačních center Olomouckého kraje na rok 2014 a
Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k finanční podpoře Olomouckým
krajem v roce 2014 byly dle usnesení z minulého jednání projednány v Radě
Olomouckého kraje dne 20. 3. 2014 a následně budou projednány na Zastupitelstvu
Olomouckého kraje dne 11. 4. 2014.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

2.

Informace o přípravě projektu „Seniorské cestování“
Alena Křetínská uvedla, že projekt tohoto typu se realizuje pouze v Olomouckém
kraji a je svým způsobem unikátní. Projekt je realizován od roku 2008 a je zaměřen
na skupinu občanů Olomouckého kraje starších 60 let, u které je o něj obrovský
zájem. V roce 2013 se zájezdů zúčastnilo celkem 1605 osob. Celkové výdaje na
projekt činily 1 101 470 Kč, Olomoucký kraj projekt dotoval částkou 911 468 Kč.
Každý účastník se na ceně zájezdu podílel částkou 200 Kč. Projekt zajišťovala
cestovní kancelář Geovita na základě zakázky malého rozsahu. Na rok 2014 jsou
na realizaci projektu schváleny finanční prostředky ve výši 950 000 Kč. V dubnu
2014 bude vyhlášeno výběrové řízení na organizátora projektu pro rok 2014.
Bc. Tomáš Vysloužil představil členům Výboru informační leták s úvodním slovem
a s vyjmenovanými trasami, pozoruhodnostmi, programem a odtržitelnou návratkou
z loňského roku, obdobný bude distribuován v počtu 60 000 kusů do poštovních
schránek i v letošním roce. Uvedl také, že princip projektu spočívá v návštěvě
turisticky atraktivních míst Střední Moravy seniory z Jeseníků a opačně. Znovu
uvedl, že o projekt je mezi seniory opravdu velký zájem, průběžné informace o
projektu jsou uveřejněny na webu Olomouckého kraje. Pro zajímavost uvedl, že
50% objednávek zájezdů je realizováno přes internet, což dokládá, že i mezi
seniory je tato forma propagace velmi oblíbená.
Bc. Miroslav Petřík požádal o vysvětlení nejasností ohledně nákladů a příjmů
projektu a také vznesl dotaz, zda trasy zájezdů navrhuje Olomoucký kraj nebo
dodavatel a zda je realizace informačního letáku součástí zakázky.
Bc. Tomáš Vysloužil potvrdil, že informační leták je součástí zakázky, trasy zájezdů
navrhuje dodavatel, ale jejich finální podoba podléhá schválení Olomouckým
krajem. K dotazu ohledně nákladů a příjmů projektu uvedl, že tato skutečnost je
daná tím, že v nabídce dodavatele je kalkulována odměna, která je uvedena v
nabídce již při realizaci výběrového řízení.
Mgr. Djamila Bekhedda požádala, aby při plánování tras byly zohledněny referenční
místa sloužící pro vyhodnocování dopadů projektů realizovaných z Regionálního
operačního programu, u kterých došlo k poklesu návštěvnosti.
Alena Křetínská potvrdila, že tato skutečnost bude zohledněna a dodala, že ocení i
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náměty výletů od sdružení cestovního ruchu.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

3.

Plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje
(informace za rok 2013 ve stavu k 31. 12. 2013)
Alena Křetínská uvedla, že oddělení cestovního ruchu má každoroční povinnost
vyhodnocovat a předkládat Radě Olomouckého kraje plnění Akčního plánu
Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje, který je rozdělen do 18
aktivit. Aktivity jsou realizovány přímo z rozpočtu Olomouckého kraje nebo ze
strukturálních fondů EU. V letošním roce je naposledy předkládáno plnění z období
let 2007 – 2013. Členové Výboru byli obeznámeni s plněním jednotlivých aktivit.
Vzhledem k tomu že odvětví cestovního ruchu je průřezové, je součástí zprávy také
přehled dalších výdajů Olomouckého kraje, které mají dopad na cestovní ruch,
např. na obnovu památek, pořádání kulturních akcí apod. Oproti roku 2012 došlo ke
snížení ve výši cca 10 mil. Kč, což bylo způsobeno nevyhlášením dotačního titulu
na finanční příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a propadem o
podpory akcí zaměřených na cestovní ruch z Programu obnovy venkova.
Ing. František Potužák vznesl dotaz na účel půjček pro sdružení cestovního ruchu.
Alena Křetínská uvedla, že z celkové částky vynaložené na cestovní ruch v roce
2013 (cca 94 mil. Kč) bylo 26 mil. Kč z rozpočtu Kanceláře hejtmana, přičemž z této
částky bylo 17,1 mil. Kč určeno pro sdružení cestovního ruchu jednak na úhradu
členských příspěvků Olomouckého kraje (3,5 mil. Kč), spolufinancování (půjčky ve
výši cca 9,4 mil. Kč) a kofinancování projektů z EU (příspěvky ve výši 4,2 mil. Kč).
Ing. Andrea Závěšická doplnila informaci, že půjčky od Olomouckého kraje sdružení
průběžně splácí dle nastavených harmonogramů v jednotlivých smlouvách na
základě proplacených žádostí o dotaci.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

4.

Různé
Alena Křetínská informovala členy Výboru o aktuálním vývoji dopracování
„Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020“.
Uvedla, že dokument byl v říjnu 2013 projednán Radou Olomouckého kraje a
následně byly zahájeny úkony k SEA hodnocení dokumentu.
Bc. Tomáš Vysloužil uvedl, že dne 28. 11. 2013 byl dokument odeslán na dotčené
orgány ochrany přírody, dne 14. 1. 2014 obdržel Olomoucký kraj poslední
stanovisko z CHKO Jeseníky, s jehož zástupci muselo proběhnout jednání ke
změně jejich stanoviska. Dne 14. 3. 2014 byl kompletní dokument s jednotlivými
vyjádřeními odeslán na Ministerstvo životního prostředí, které ho dne 26. 3. 2014
zveřejnilo na své úřední desce a do 35 dnů musí vydat stanovisko k dokumentu.
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.
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V Olomouci dne 9. 4. 2014
Zapsal: Mgr. Radek Stojan

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