ZÁPIS č. 3/2016

ľ1U'~JPP@@04VSR

komise pro rozvoj cestovního ruchu Z 19. 4. 2016 v pracovně rady města

Přítomní: Lenka Bednaříková, Markéta Kamenská, Ing. Maria Nelly F učelová, Dušan Zapalač, Mgr.
Alena Kiedroňová,

Hosté: Lubomír Tomeček jr. (Bikepark Vrbno), p. Jan Remeš (Cykloservis), Jitka Martínková (nová
pracovnice MÚ pro CR a propagaci)

Program:

3.

Projekt Všude blízko, nastavení podmínek instalace dřevěné chatky, podmínky pronájmu, chod
půjčovny, personální zabezpečení, tiskoviny
,
Bonusy do krabic oplatek velké letní soutěže pro turisty v Jeseníkách
Rúznć
,

Ad

1.

0

předsedkyně komise L. Bednaříková informovala O jednání starostky, místostarostky a zástupců
komise CR S paní L. Knápkovou, která provozuje Autokemp Dolina a která byla oslovena ve věci
možného provozování půjčovny kol a horských koloběžek; hovořilo se, co může nabídnout město
a co od paní Knápkové potřebujeme
pí Knápková není proti umístění půjčovny jízdních prostředků V areálu Autokempu Dolina za
podmínek, které přislíbilo město (přijetí 2 pracovníků na DPP do půjčovny, ona Sama zvládne
půjčování kol a koloběžek navečer, když už nepřijíždí tolik návštěvníků do kempu; město
V kempu postaví uzamykatelné a před deštěm chráněné stání pro jízdní prostředky a s přípojkou
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- Všude blízko
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k napájení elektrokol;
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je tady nabídka p. Karáska na postavení takového „domku“-půjčovny za těchto podmínek: bouda
za 25-30 tisíc Kč, 5-10 tisíc za práci, krytina IPA za 1.000 Kč; starostka města navrhuje výběr
hotového vhodného zahradního domku v některém hobby marketu
členka komise CR p. Kamenská nabízí, že firma manžela připraví pro město cenový návrh
obdobného domku, věří, že Za lepších ?nančnich podmínek, výhodou je montáž v místě, bez
nutnosti úhrady dopravy např. Z hobby marketu V Olomouci či Ostravě
členové komise nyní rozebírají další potřeby pro zprovoznění půjčovny:
O
na horské koloběžky i pro čtyřkolo je povinnost vybavit děti do 18 let bezpečnostní přilbou,
takovou nemusí mít turisté S sebou; je třeba je zakoupit a za poplatek nabízet: podle p.
Remeše dětská přilba vyjde od 180 do 900 Kč, jsou Stavitelné na obvod hlavy a stažením pod
krkem, doponičuje „střední“ cestu nákup 6 ks přileb po cca 250 Kč (Z nich 3 ks pro větší
děti), tj. l.500 Kč náklad; dále 4 ks přileb pro dospělé cca po 700 Kč, tj. náklad 2.800 Kč
O
půjčovné u přileb členové komise se shodují na 30 Kč/ks
O
čtyřkolka musí být vybavena levým Zpětným zrcátkem, a to ještě do zahájení provozu
O
p. Bednaříková upozorňuje na potřebu častější výměny šlapátka u čtyřkola, podle Sdělení p.
Mičana, provozovatele půjčovny čtyřkolek v Krnově (FUN-line) někdy potřeba výměny už
po 4 projížďkách, kupuje se vždy V páru za cca 100 Kč
O
půjčovna by mohla být v provozu až 5 měsíců (květen Září, provozní doba bude stanovena,
ale může se dle zájmu veřejnosti upravit (rozšíření i omezení času), návrh výpůjčního řádu a
provozní dobu půjčovny sestaví L. Bednaříková společně S A. Kiedroňovou, S využitím
podkladů FUN-line
O je potřeba pojistit jízdní prostředky před ztrátou, odcizením (patrně u pojišťovny, kterou
využívá město Vrbno p. P., předpoklad výhodnějších podmínek)
O
starostka města navrhla přijetí 2 osob na DPP, kteří by se střídali v půjčovně a zajistili
Základní Servis kol a koloběžek; pracovat budou také S penězi (kauce, výpůjčné za přilby +
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servisní poplatek, budou muset podepsat hmotnou zodpovědnost); tito pracovníci by mohli
mít odměnu 65-70 Kč/hod, je vhodné např. pro studenty jako letní brigáda nebo uchazeče
Z evidence ÚP, ale i třeba aktivního důchodce, který má blízko ke kolům, cyklistice
servisní poplatek čtyřkolka, elektrokola a horské koloběžky jsou pořízeny S dotací EU a
podle smlouvy, kterou bude podepisovat starostka, musí být půjčovány zdarma; město má
povinnost udržovat je řádně po dobu 5 let a poté je převzít do svého majetku; podle informací
Z Ostravy (Moravian-Silesian Tourism poskytovatel kol) lze nastavit rozumný servisní
poplatek, který pomůže uhradit odborný servis vybranou ?rmou; návrh bude předložen radě
města; za Servisní poplatek by lidé v půjčovně získali mapu tras a doporučených cílů i
atraktivit
upozornění na délku nabíjení elektrokol možnost omezeného půjčování asi 2x/den
p. Remeš předkládá rozpis nákladů na běžnou údržbu podobných kol a koloběžek, potvrzuje
zájem pomoci městu se servisem těchto prostředků i ochotu zajet do místa půjčovny;
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Ad 2.
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- bonusy do krabic oplatek - vouchery budou vkládány do krabic pro 4 mikroregiony na

jednání Komise pro cestovní ruch Euroregionu Praděd dne 21. 4. 2016, poté budou krabice odvezeny
do společnosti české katolické Charity v Bílé Vodě u Javorníku Unita s.r.o., tam zabaleny do fólií,
zamíchány do krabic oplatků; ty pak budou převezeny do informačních center; oplatky pro turisty
zaplatila krajská destinační společnost Moravian-Silesian Tourism

Dárkové vouchery za Vrbensko
0
0
0
0
0
0

4x poukaz na ubytování - 2 noci v apartmánu Stone ve Vrbně p. P. pro 4 osoby (věnuje firma
Kamenský)
2x poukaz do Wellness Hotelu Stone v hodnotě 200 Kč (věnuje ?rma Kamenský)
2x poukaz na bowling v Hotelu Stone V hodnotě 250 Kč (věnuje firma Kamenský)
50x poukaz na malý polodrahokam Z IC Impuls v hodnotě 15 Kč (věnuje p. Lenka Bednaříková)
6x celodenní skipas pro osobu 1+1 zdarma (věnuje Ski Aréna Vrbno)
6x bobová dráha pro děti 5 jízd zdarma (věnuje Ski Aréna Vrbno)
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- věnují členové komise CR:

- různé

lng. Fučelová informuje o jednání KARETA Bruntál, provozovatele Ski Arény Vrbno, O změně
územního plánu města, společnost chce na místě současného vleku pro 1 500 m dlouhou
sjezdovku vybudovat 4sedačkovou lanovku; tím by povýšila standard střediska lyžování na úroveň
dalších center v Jeseníkách; Současně by lanovka sloužila i mimo zimu pro turisty a vyřešila potíž
současného Bikeparku s třemi traily pro cyklisty (zatím není zajištěn vývoz bikerů na start trailů)
odhad počtu šipek navádějících cykloturisty z tras na traily Bikeparku asi 30 ks (později počet
upřesněn telefonicky pí Bednaříkovou na 76 ks)
Dušan Zapalač navrhuje výrobu tiskovin 5 tis ks/sezóna a l tis ks map/sezóna, je třeba připravit
„zvací materiál“ ozřejmit návštěvníkům, co je bikepark, kde najdou půjčovnu kol apod.
Jitka Martínková informuje O své představě práce na úseku CR a propagace, těší se na spolupráci
S komisí pro rozvoj CR
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Doporučení radě města:
0

podpořit projekt Všude blízko, kola a koloběžky zvýší atraktivnost města pro turisty, i když žádají
na zajištění provozu uvolnění prostředků z rozpočtu města

Návrhy pro realizaci
jednání rady města

se

připravují do 31. zasedání RM dne 27. 4. 2016; včetně příloh

Zapsala: Mgr. A. Kiedroňová
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