ZÁPIS
z 1. jednání Komise Rady městyse Černý Důl pro Cestovní ruch konané dne 11.3.2015
Místo jednání:
Doba jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Přítomní hosté:

Hostinec u Štastných, Čistá v Krkonoších
jednání bylo zahájeno v 18 hod. a ukončeno ve 21 hod.
Petr Čermák, Oldřich Čermák, Jiří Fulín, Pavel Michálko, Eva Kafková,
Radek Etrych, Lenka Škrabálková, Soňa Šťastná, David Richter
Petr Hynek, Tibor Tschoche, Iva Zaplatílková, Josef Matyáš, Olga Kreiplová
Zdeněk Kraus

Program jednání:
1. Vyhodnocení zimní sezony 2014/2015 názory jednotlivých účastníků - diskuze
„Průběžná zpráva o návštěvnosti TIC a muzea v Černém Dole ze zimní sezony 2014/2015“ viz. příloha
2. Vyhodnocení webu Městyse Černý Důl a potřeba doplnění aktuálních informací.
„Informování o dosažených výsledcích za 2 měsíce provozu nových www, včetně nadlimitní návštěvnosti
a nečekaného získání prestižního ocenění.“
Připravena je i nabídka pro prezentaci třetích stran avšak je třeba nalézt adekvátní mechanismus,
zachovávající princip rovné příležitosti, aniž by porušoval zákonné povinnosti městyse. Po projednání
v Radě městyse a schválení principu prezentace turistických zařízení pro rok 2015 budou nabídky
zveřejněny a rozeslány na e-mail subjektů, kteří o to svou registrací na www zažádali.
3. Okruhy naplnění informací na web
- cyklotrasy
- pěší turistika
- sportovní aktivity
- doplňkové služby
- tipy na výlety
Úkol : podklady pro web

Z: p. Fulín s dobrovolníky

T: do 15.4.2015

4. Medializace Černého Dolu
- Nutnost plánovité pozitivní medializace Černého Dolu.
Úkol : připravit plán medializace Černého Dolu
5.

Z: p. Etrych

T: do 15.4.2015

Opětovný návrh na založení Sdružení podnikatelů
- projednány možnosti a přínos sdružení pro další rozvoj včetně příležitostí finančních zdrojů a posílení
vyjednávací pozice k prosazení společných cílů. Doporučeny již fungující sdružení.
Úkol : připravit schůzku s p. Buštou

Z: p. Kafková, D. Richtr

T: do 15.4.2015

6. Provozní doba Infocentra
„Informování zástupce městyse o prodloužení provozní doby IC již před touto zimní sezónou s ohledem na
možnosti a povinnosti pracovního úvazku 1 osoby, na kterou jsou dostupné nezbytné finanční zdroje“
Komise doporučuje Radě městyse projednat změnu provozní doby Infocentra v sezóně s ohledem na
finanční a pracovněprávní možnosti, které z toho vyplývají. Konkrétní návrh bude dále v řešení.
Zápis vyhotovil:

Bc. Petr Čermák - Předseda KRMCR

