Zápis komise pro rozvo'| cestovního ruchu č. 6

dne 14. 12. 2015 v lC Impuls

Přítomni:

L.

Bednaříková, lng. M. N. Fučelová, Mgr. A.
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Omluveni: M. Kamenská, D. Zapalač
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Program:
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Hodnocení roku 2015 v činnosti komise

2. informace O hodnocení bikeparku V roce 2015
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3. Stanovisko k žádosti Církve

adventistů sedmého dne na

MW

do

informačního Systému města
4. informace k asociačnímu projektu ER Praděd „Všude blízko" (prve Od koleček ke kolům...)
5. Různé, závěr

Ad 1.

Bednaříková zhodnotila jeden rok činnosti komise. Na další jednání pozveme pracovníci
MěÚ J. Musilovou, aby nás informovala O rozpočtu v kapitole propagace a CR.

L.

Ad 2.
Rada města dostala na Stůl materiál vyhodnocení provozu bikeparku, lng. Fučelová namitá
uvedené počty bikerů, to neodpovídá skutečnosti. Nefunguje Služba vývozu bikerů S koly na

Start trailů, chybí motivace cyklistů šlapat opakovaně nahoru. Navrhovaný rozpočet na rok
2016 nedává záruku efektivity, pokud se v bikeparku nebude nabízet Služba dopravy bikerů
S koly. lng. Fučelová uvedla, že Kareta má v areálu vhodný vůz, byť už Starý, navrhuje, aby
vedení města jednalo S vedením ?rmy O možnostech jeho využití, případně převodu správy
areálu pod provozovatele Ski Arény Vrbno.

Ad 3.

vyjádřit se k žádosti Církve adventistů sedmého dne na zařazení
informačního značení do informačního Systému města. Komise se shoduje, že informační
Systém má prioritně sloužit turistům a návštěvníkům města, směrovat je k zajímavým
turistickým atraktivitám a důležitým místům ve Vrbně. Například nedávno řešené informační
tabule pro kostel sv. Michaela do informačního Systému patří, směřují veřejnost k chráněné
památce, která je Zajímavým turistickým cílem.
Rada města uložila komisi
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Ad 4.

Asociační produkt ER Praděd a krajské destínační společnosti MSK pro Vrbensko „Všude
blízko"/dříve Od koleček ke kolům, po asfaltu i lesní cestě/ není dosud administrativně
dořešen a zatím nemáme vhodného provozovatele elektrokol, horských koloběžek a jednoho

čtyřmístného šlapacího kola, tedy jízdních prostředků pořizovaných výlučně MS krajem.
0

0

0

0

šlapací kolo pro 2+2 (dětí v sedačkách vpředu) už bylo dovezeno do Vrbna a je
uloženo v prostorách bývalých jesli na ul. Jesenická; město má zatím jen předávací

protokol, nejsou nastaveny podmínky provozování
pro provozování půjčovny by bylo vhodné spojení se servisem kol, hlavně je vhodné
najít dobře dostupné místo v centru města, ne na kopci; zjistíme možnosti pronájmu
prostor v objektu bývalé tržnice (L. Bednaříková)
provozovatelem půjčovny by měl být zanícený cyklista, aktivní člověk, např. pan K.
Súkup, nebo táta Ing. Fučelové; zjistíme případný zájem (lng. Fučelová)
na jaře odstartuje soutěž Euroregionu Praděd a krajské destínační společnosti MSK
pro 4 mikroregiony východní oblasti Jeseníků; na Vrbensku bylo určeno 8 turistických
cílů, skládačka S fotkami a podmínkami soutěže už je k dispozici v IC Impuls, za
návštěvu alespoň 4 Z 8 atraktivit získá turista zdarma krabici S lázeňskými oplatky,
S vyobrazením turistických míst na Vrbensku; v jedné Z tisíců krabic pro 4
mikroregiony je vložen poukaz na čtyřdenní pobyt v Horském hotelu Vídly pro 4
osoby (2 dospělí a až dvě dětil; IC Impuls přislíbil ER Praděd podporu soutěži
vydávání krabic, přebírání skládaček s razítky či potvrzením O pořízení „sel?e"
Z turistického cíle
Mgr. Kiedroňová osloví krajskou destínační společnost, abychom už znali podmínky
provozování kol a koloběžek
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Ad 5.

Pojednání SJ. Musílovou a nejlépe také lng. Müllerovou, místostarostkou města, navrhne
komise priority pro rok 2016; v této chvíli se jeví jako Zásadní vyřešit provoz bíkeparku, aby
byl skutečným lákadlem pro bikery a ti přijížděli do Vrbna; druhým naplnění projektu Všude
blízko /pro půjčovnu kol a koloběžek budou potřebné jednoduché přehledné skládačky
S vyznačením tras k vrbenským Sportovíštím í cílům mimo Vrbno/

Komise radě města:

nedoporučuje umístění informační cedule směřující k objektu Církve adventistů sedmého
dne
1.

doporučuje jednat se zástupci Karety S cílem dořešít vývoj bikerů na start trailů, teprve
poté rozhodnout o nákladech pro provoz bikeparku v r. 2016
2.

7.

/

Zapsala: Mgr. Kiedroňová

