Zápis č. 16
ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 26. 5. 2015

Přítomni:

Omluveni:

Ing. Miroslav Marek – předseda

Zdislav Ház

Bc. Milan Blaho

Ing. Vladimír Mikulec

Ing. Vladimír Čépe

Ing. Lubomír Žmolík

Jan Jančí
Mgr. Radmila Kociánová

Tajemník výboru:

Alena Kurincová

Mgr. Radek Stojan

Ing. Zdeněk Potužák
Bc. Lucie Tesařová

Hosté:

Kamil Veselý

RNDr. Jiří Juránek

Miroslava Vlčková

Ing. Andrea Závěšická

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA

Mgr. Djamila Bekhedda

Vladimír Začal

Bc. Tomáš Weber

Mgr. Markéta Záleská

Bc. Hedvika Novak

Pavel Zatloukal

Program:
1.

Kontrola usnesení

Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro období 2015 –
2020
Podpora turistických informačních center Olomouckého kraje na rok 2015
Plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (informace
za rok 2014 ve stavu k 31.12.2014)
Vyhodnocení návštěvnosti Olomouckého kraje za rok 2014
Vyhodnocení projektu „Olomouc region Card“ za rok 2014
Různé
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Zápis:
1.

Kontrola usnesení
Ing. Miroslav Marek shrnul usnesení z 15. jednání Výboru a konstatoval, že
nevznikly žádné úkoly, jejichž plnění je třeba kontrolovat.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

2.

Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro
období 2015 – 2020
RNDr. Jiří Juránek, koncepční analytik z OSR, představil aktualizovaný Program
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, což je základní strategický
dokument, který zastřešuje dílčí oborové strategie. Zároveň z něj čerpají národní
strategie a je podkladem pro tvorbu operačních programů. Aktualizaci zpracovává
firma GaREP, s.r.o., v současné době probíhá posouzení vlivu na životní prostředí,
následovat bude veřejné projednání a schválení (předpokládá se ZOK v září 2015).
Dokument mimo jiné vymezuje problémové regiony s rozlišením na ORP. Nově jsou
v aktualizaci zařazeny dlouhodobé priority, jako reakce na požadavek státních
orgánů na dlouhodobou strategii (horizont do roku 2027). Hlavní činnost kraje a
jeho příspěvkových organizací vymezují střednědobé plány (horizont do roku 2020).
Nově byl stanoven i 3letý akční plán pro aktivity, které se každoročně opakují.
Strategie má 6 rozvojových priorit, cestovní ruch je zahrnut v prioritě C. Ekonomika
a inovace, C3 Rozvoj cestovního ruchu. Zde jsou zahrnuty všechny priority
stanovené v Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje a
Marketingové studii cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2020.
Diskuze:
Ing. Miroslav Marek se dotázal na způsob popularizace veřejného projednání
PRÚOOK. RNDr. Juránek uvedl, že oslovena bude odborná veřejnost, strategie
bude projednána ve výborech ZOK a komisích ROK, v odborných organizacích
apod. Široká veřejnost bude informovaná prostřednictvím úřední desky a chystá se
i příspěvek v měsíčníku Olomouckého kraje.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

3.

Podpora turistických informačních center Olomouckého kraje na rok 2015
Mgr. Radek Stojan podal obecné informace o dotačním programu pro TIC, který je
vyhlašován již několik let. Pravidla dotačního programu byla projednána se zástupci
obou sdružení cestovního ruchu a i zástupci informačních center a následně je
schválila Rada Olomouckého kraje. V letošním roce byl program zaměřen zejména
na rozšíření služeb pro návštěvníky.
Bc. Hedvika Novak pak informovala o podaných žádostech. Podáno bylo 28
žádostí, 17 ze Střední Moravy, 11 z Jeseníků. Celkový požadavek na dotace činil
1.410.013 Kč (804.348 Kč za Střední Moravu, 575.665 Kč za Jeseníky), v rozpočtu
kraje je na podporu TIC alokovaná částka 800.000 Kč. Dne 22. 5. 2015 se sešla
hodnotící komise a navrhla rozdělení dotací mezi jednotlivé žadatele. Protože
všechny žádosti splňovaly požadavky stanovené v Pravidlech, navrhla Komise
poskytnout některým žadatelům nižší dotaci, než byla stanovená minimální výše
v Pravidlech. Snížení dotace pod minimálně stanovenou výši je navrženo u 11
žadatelů (8 ze Střední Moravy a 3 z Jeseníků). Uspokojeni tak budou všichni
žadatelé.
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Diskuze:
Mgr. Markéta Záleská se ptala, zda jsou k dispozici informace o činnosti TIC,
zejména provozní době. Mgr. Stojan doplnil, že podrobné informace o činnosti TIC
jsou v dotazníku, který je přílohou žádosti o dotaci.
Vladimír Začal podotkl, že velkým problémem TIC je financování, protože jejich
provozování není prioritou obcí. Ing. Závěšická uvedla, že J-SCR má k dispozici
i podrobný monitoring návštěvnosti TIC v regionu.
Ing. Vladimír Čépe uvedl, že v poslední době došlo k výraznému zlepšení služeb
TIC, což svědčí o účelnosti finanční podpory.
Výbor schvaluje výběr žádostí TIC navržených k finanční podpoře
Olomouckého kraje v roce 2015 a doporučuje Radě Olomouckého kraje
schválit finanční podporu pro vybraná TIC v roce 2015.
4.

Plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje
(informace za rok 2014 ve stavu k 31.12.2014)
Mgr. Radek Stojan se na úvod omluvil za nedodání podkladů před jednáním
Výboru. Důvodem byla náročnost shromáždění relevantních dat, které poskytují
i jiné odbory a některé byly dodány až v den jednání Výboru. Vyhodnocení Akčního
plánu PRCR zahrnuje jak informace k jednotlivým opatřením této strategie, tak
i přehledovou tabulku s náklady jiných odborů, které mají taktéž vliv na cestovní
ruch. Následně pak informoval o jednotlivých položkách. V roce 2014 došlo oproti
roku 2013 k propadu celkových výdajů, které byly na podporu cestovního ruchu
vynaloženy, o cca 24 mil. Kč. Je to však dáno poklesem příspěvků v oblasti školství
a tělovýchovy a také tím, že v roce 2013 byly poskytnuty finance oběma sdružení
na předfinancování a dofinancování projektů realizovaných z ROP Střední Morava.
Podkladový materiál bude členům výboru rozeslán společně se zápisem.
Diskuze:
Ing. Miroslav Marek uvedl ke značení kulturních a turistických cílů, že značení je
sice na hlavních silnicích, ale dál chybí. Mgr. Stojan uvedl, že je tento stav
zapříčiněn neochotou nadřazených orgánů povolovat nové značky. V místech, kde
existuje na cíl klasické dopravní značení, již hnědé cedule nepovolují.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

5.

Vyhodnocení návštěvnosti Olomouckého kraje za rok 2014
Podklady ke statistice návštěvnosti obdrželi členové Výboru před jednáním a měli
tak možnost seznámit se s podrobnými informacemi. Proto byla ihned zahájena
diskuze k tomuto bodu. Nikdo však neměl otázky ani doplnění.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

6.

Vyhodnocení projektu „Olomouc region Card“ za rok 2014
Bc. Tomáš Weber uvedl, že v materiálu k vyhodnocení Olomouc region Card (ORC)
je shrnut vývoj od roku 2009, přehled zapojených subjektů i komunikační strategie
ORC. Podrobné informace o prodeji jednotlivých typů karet a jejího využití jsou
v Závěrečné zprávě, která je na webu ORC.
Mgr. Radek Stojan doplnil, že v letošním roce se připravuje Studie technického
řešení pro digitalizaci ORC, na jejímž základě pak bude vybrán dodavatel systému.
Letos proběhne i výběr administrátora na období 2016 – 18, aby byl prostor pro
vytvoření dlouhodobější koncepce karty, která je v ČR nejdéle na trhu a dle prodeje
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i velmi oblíbená.
Diskuze:
Mgr. Djamila Bekhedda doplnila, že SM – SCR propaguje kartu ve všech svých
materiálech a využívaná ji i pro novináře při press tripech.
Miroslava Vlčková se dotázala, kdy a jak bude digitalizace ORC financována. Mgr.
Stojan uvedl, že na digitalizaci ORC je v rozpočtu 2015 alokována částka 400 tis.
Kč, další prostředky budou nárokovány v rozpočtu na rok 2016.
Kamil Veselý podal návrh na prodloužení doby platnosti karty. Toto navrhoval i
v dřívějších letech. Jeho návrh podpořila i M. Vlčková. Mgr. Stojan uvedl, že výběr
nového administrátora by měl probíhat jako soutěž o návrh a požadavek na návrh
úpravy délky karty vč. vlivu na cenu a dopadu na návštěvnost kraje tedy bude
zapracován do zadávací dokumentace.
Ing. Andrea Závěšická doplnila, že J – SCR spouští od června 2015 novou
věrnostní kartu s názvem Jeseníky Pass, která je koncipovaná na delší dobu.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
7.

Různé
1/ V rámci Různého bylo navrženo, aby příští jednání VRCR bylo výjezdní, a to do
Jeseníku. V rámci programu proběhne prohlídka Priessnitzových léčebných lázní a
Vlastivědného muzea Jesenicka. Termín výjezdního jednání VRCR byl navržen na
30. 6. 2015. Výjezdní jednání musí nejprve odsouhlasit Rada OK.
2/ Mgr. Radek Stojan pozval členy výboru na 30. 5. 2015 do Litovle, kde proběhne
Cyklovyjížďka s Olomouckým krajem.
3/ Ing. Andrea Závěšická informovala členy Výboru o tom, že J – SCR získalo ocenění
Film Friendly Region. Dále pak uvedla, že by ráda na dalším jednání představila
členům Výboru novou turistickou kartu, do které se mj. podařilo zapojit České
dráhy, které poskytnou slevy na jízdenky v celém Olomouckém kraji. Na poznámku
pana Blaha, že v Jeseníkách nyní vznikají paralelně dvě karty, Ing. Závěšická
uvedla, že se snaží o navázání spolupráce mezi oběma systémy.
4/ Miroslava Vlčková informovala členy Výboru o otevření nové turistické trasy u
Sobotína a pozvala je na její slavnostní otevření, které se uskuteční 6. 6. 2015.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

V Olomouci dne 1. 6. 2015
Zapsala: Bc. Hedvika Novak

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