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ZÁPIS č.5/2016

komise pro rozvoj cestovního ruchu Z 21. 11. 2016

J

Přítomní: L. Bednaříková, N. M. Fučelová, D. Zapalač, A. Kiedroňová Í
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Host: J. Martínková, pracovnice MěÚ pro rozvoj CR, pro propagaci města e
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Omluvena: M. Kamenská í
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i
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Program: Ě

1. Vyhodnocení 1. roku projektu „Všude blízko" - půjčovny kol a koloběžek „Půjčte si mě"
2. Výdej oplatků ze soutěže Euroregionu Praděd a krajské destinační společnosti Moravian

Silesian Tourism
3. Různé

Ad 1.

0 paní Martínková připravila a členům komise předložila finanční vyhodnocení 1. roku provozu
půjčovny kol a koloběžek Z projektu „Všude blizko";

0 připomínáme, že Šlapací čtyřkolo, dvě elektrokola a čtyři koloběžky poskytla městu do
bezplatné výpůjčky krajská destinační Společnost Moravian Silesían Tourism Ostrava, pro
Zvýšení atraktivity turistické destinace, podmínkou je bezplatné půjčování kol veřejnosti, jen
za Servisní poplatek

0 výdaje byly o 100 tis. Kč vyšší než příjmy Z příspěvků na servisní opravy;
0 komise konstatuje, že velmi spolehlivý byl Servis kol a koloběžek, jakjej Zajišťoval p. Remeš

Z Vrbna p. P. (byl ochoten přijet í o víkendu, pokud byl problém);
0 nepotvrdilo se doporučení dodavatele šlapacího čtyřkola měnit šlapadla po Zhruba každé

4.-5. projížd'ce, šlapadla nebyla měněna ani jednou, bylo jen nutno dotahovat Šroubky apod.
0 největší Zájem bylo půjčení šlapacího čtyřkola a elektrokol, menší zájem bylo koloběžky;

doporučujeme koloběžky půjčovat také pro malé okruhy přímo v autokempu a na kratší
dobu, pro hry děti apod., tedy také za menší servisní poplatek

0 největší pořizovací hodnotu v roce 2016 měl dřevěný domek pro úschovu kol a pro půjčovnu,
který byl stavebně instalován v areálu autokempu Dolina Ludvíkov, v roce 2017 je nutno ještě
položit stříšku na současný „terpapír" a komise doporučuje ještě instalaci mříží do dveří pro
větší bezpečnost

0 letáky s doporučenou trasou a turistickými cili jsou k dispozici také na rok 2017, Zde nebudou
nové výdaje; komise doporučuje letáčky k půjčovně v hojné míře poskytnout ubytovatelům
ve městě iv okolí (Vrbensko), Ski Aréně aj., pro lepší propagaci

0 pro rok 2017 je nutno počítat S platy pro obsluhu půjčovny: podle J. Martinkové se
provozovatelka autokempu paní Knápková vyslovila, že by mohla půjčovnu v roce 2017
obsloužit vlastními silami a s jedním brigádníkem, má tip na vhodného a spolehlivého
člověka; předsedkyně komise L. Bednaříková s paní Knápkovou probere podrobnosti



0 L. Bednaříková doporučuje Začít S propagaci půjčovny už v březnu 2017, aby lépe vstoupila do

povědomí lidí; bannery zhotovené v r. 2016 jsou bezpečně uloženy a mohou být Znovu
použüy

0 D. Zapaiač navrhuje Zlepšit propagaci S využitím vrbenských sportovců, kteří by kola a

koloběžky projížděli po městě v rámci Svých tréninků; komise se sejde se Zástupci Sportovní
komise a představu S nimi probere

0 dobu provozu navrhujeme ve shodě S provozem autokempu, v květnu a září předpokládáme
menší Zájem

Ad Z.

0 ze Soutěže krajské destinační společnosti a Euroregionu Praděd zůstaly v IC Impuls čtyři
krabice lázeňských oplatek, L. Bednaříková doporučuje využit je pro soutěže děti na
vánočním jarmarku, či ve vánoční tombole, ve vánočních turnajích sportovců apod. Nelze

oplatky ponechat dlouhodobě do r. 2017, viz minimální trvanlivost do cca 2/2017

Ad 3.

0 k upozorněni manželů Karasových na zakrýváni turistických značek na Sloupech ve městě
převislými květinami Z košů: L. Bednaříková navrhuje spolupráci odboru MPO při instalaci
květinových kruhových košů, aby se předešlo zakrytí značek; uvědomujeme si Smysl
turistického značení a obětavost turistů, kteří Značky udržují; Česká republika má díky
turistům nejlepší Systém turistického značení, jaký nám závidí mnohé země

0 k návrhu nových tiskovin - sakrální památky na Vrbensku: L. Bednaříková pracuje na osnově
tiskovin; D. Zapaiač navrhuje využití map, jimiž disponuje Euroregion Praděd; A. Kiedroňová
informovala o návrhu místostarostky lng. Müllerové vydat tiskoviny v rámci česko-polského
projektu, tedy S využitím dotace

0 v roce 2017 navrhujeme pracovat na jednotné podobě informačního systému ve Vrbně p. P.,
D. Zapaiač doporučuje využit Zkušenosti Z jiných měst, kde je info systém účelný a vzhiedný
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Zapsalaz Mgr. A. Kiedroňová



Půjčovna všude blízko

2. červenec - 29. září 2016

výdaje - 118 139 Kč

Příjmy - 18 280 Kč

Červenec 7 920 Kč

Srpen 9 610 Kč

Září 750 KČ

Nejvíce 4ko|o, nejméně koloběžky

Přilba Zapůjčena 2×

Výdaje na rok 2017

Pumpička na kolo

Velký Servis kol před zahájením sezóny

Platy

P. Knapková se nabídla, že by půjčovnu obstarávala Sama, případně má tip na spolehlivého

brigádníka.

Zahájení provozu půjčovny - 1. květen 2017 (Stejně jako Zahájení provozu kempu)

Ukončení provozu - 30. září 2017

Návrh:

Květen a červen by mohla obstarat p. Knápková Sama, na hlavní sezónu (červenec a Srpen) by se

přijmuli brigádníci a Září by Zase obstarala p. Knápková.



Prezenční listina

komise pro rozvoj cestovního ruchu 21.11.2016 od 17 hod na radnici
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