Zápis č. 17
ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 30. 6. 2015

Přítomni:

Omluveni:

Ing. Miroslav Marek – předseda

Mgr. Radmila Kociánová

Bc. Milan Blaho

Bc. Lucie Tesařová

Ing. Vladimír Čépe

Kamil Veselý Ing.

Zdislav Ház

Miroslava Vlčková

Jan Jančí

Mgr. Markéta Záleská

Alena Kurincová
Ing. Vladimír Mikulec

Tajemník výboru:

Ing. Zdeněk Potužák

Mgr. Radek Stojan

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA
Vladimír Začal

Hosté:

Pavel Zatloukal

Bc. Hedvika Novak

Lubomír Žmolík

Mgr. Veronika Rybová

Program:
A. Prohlídka Vlastivědného muzea Jesenicka
B.

Prohlídka Priessnitzových léčebných lázní

C.

Zasedání Výboru
1.

Kontrola usnesení

2.

Informace o přípravě projektu „Seniorské cestování“

3.

Informace o přípravě společného projektu moravských krajů

4.

Představení zážitkové karty Jeseníky Pass (Lenka Dusová, J-SCR)

5.

Různé
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Zápis:
A.

Prohlídka Vlastivědného muzea Jesenicka
Po příjezdu do Jeseníku absolvovali členové Výboru prohlídku Vlastivědného
muzea Jesenicka, kde je přivítala jeho ředitelka Mgr. Veronika Rybová. Seznámila
je s historií budovy i muzea. Členové Výboru navštívili 2 nejvýznamnější expozice:
expozici čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století a Spirálu času Země.

B.

Prohlídka Priessnitzových léčebných lázní
V Priessnitzových léčebných lázních byl pro členy Výboru připraven oběd. Poté
následovala prohlídka lázní s informacemi o jejich historii, léčivých zdrojích a
současné nabídce. Členové Výboru si prohlédli i venkovní balneopark.

C.
1.

Zasedání Výboru

Kontrola usnesení
Ing. Miroslav Marek shrnul usnesení z 16. jednání Výboru a konstatoval, že
nevznikly žádné úkoly, jejichž plnění je třeba kontrolovat. Mgr. Radek Stojan podal
informace o dotacích pro TIC, jejichž část schválila Rada Olomouckého kraje 4. 6.
2015 a dotace pro obce a jejich PO pak schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje
26. 6. 2015. Postupně budou uzavírány smlouvy s příjemci.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

2.

Informace o přípravě projektu „Seniorské cestování“
Mgr. Radek Stojan informoval o projektu Seniorské cestování, které Olomoucký kraj
již několikátým rokem realizuje. Jedná se o zájezdy pro seniory 60+ s různým
zaměřením. V roce 2014 na tuto aktivitu Olomoucký kraj uvolnil 911 tis. Kč
a zájezdů se zúčastnilo 1605 seniorů. Realizátor, CK Geovita, byla vybraná ve
veřejné zakázce. Letos je na tento projekt vyčleněno 1,5 mil. Kč, a předpokládá se
účast 2600 seniorů. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení, do jehož
podmínek se nově zapojila i Krajská rada seniorů. Nově budou pouze 2 nástupní
místa pro každý zájezd. Zájezdy budou realizovány do října. Propagace bude
zajištěna mailingem 60 tis. letáků, v měsíčníku kraje a přes TIC.
Ing. Vladimír Čépe se dotázal, zda není nadsazená cena, zda byla cena ověřena
i u jiného možného dodavatele.
Bc. Milan Blaho se zajímal, co vše cena zahrnuje.
Mgr. Stojan uvedl, že tlak na cenu tvoří kritéria veřejné zakázky, kdy je nejnižší
cena jediným hodnotícím kritériem. Senioři mají v rámi zájezdu zajištěnu dopravu,
prohlídku či jiný program, oběd a průvodce.
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA se zajímala o poměr nabídky a poptávky.
Mgr. Radek Stojan uvedl, že zájem je vždy větší, než kapacita zájezdů. Ale je
snaha zajistit účast jedné osoby jen jednou. Znesnadňují to však předpisy
o ochraně osobních údajů.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

3.

Informace o přípravě společného projektu moravských krajů
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Mgr. Radek Stojan uvedl, že moravské kraje spolupracují již od roku 2005 a tato
spolupráce je deklarovaná i smluvně. Letos se mění dosud zažitý koncept, kdy byl
vydán propagační materiál a případně zajištěna společná prezentace. V roce 2015
bude vydána „Mapa zážitků Moravy a Slezska“, která bude obsahovat mapu čtyř
moravských krajů, s vyznačenými turistickými cíli jednotlivých krajů a pravidelně se
opakujícími akcemi. Dále budou zajištěny prezentace na mezinárodním
gastronomickém veletrhu GOOD Udine v termínu 5. – 8. 11. 2015 a na Bike
festivalu Vídeň v dubnu 2016. Dojde také k aktualizaci společného webu
moravských krajů. Každý z krajů přispěje částkou 250 tis. Kč. Letošním garantem
projektu je Jihomoravský kraj. Smlouvu o spolupráci schválilo Zastupitelstvo
Olomouckého kraj 26. 6. 2015.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.
4.

Představení zážitkové karty Jeseníky Pass (Lenka Dusová, J-SCR)
Tento bod byl na návrh předsedy Ing. Miroslava Marka stažen z programu a bude
projednán na dalším zasedání Výboru.

5.

Různé
V rámci Různého pozval pan Jan Jančí členy Výboru na Litovelský otvírák, který se
bude konat 8. 8. 2015 v areálu litovelského pivovaru. Pivovarské muzeum bude
možné navštívit i den před akcí, v pátek odpoledne.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

V Olomouci dne 8. 7. 2015
Zapsala: Bc. Hedvika Novak

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