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Zápis z jednání komise cestovního ruchu 
 

      konaného dne 4. 2. 2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.00 do 18.30 
hodin. 

 
 

Upozorn ění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise 
cestovního ruchu, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by 
neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 
 
 
Přítomni:  D. Lamačová, H. Otáhalová, L. Dandová,  l. Somolová, D. Stránská, S. Švábová, P. Beran, V.  
                Dittrich, V. Kraus, P. Paclt, M. Šmejc    
Omluveni: J. Hozman    
Nedostavili se: 0   
 

 
PROGRAM:  
 

1) Představení jednotlivých členů komise cestovního ruchu 
2) Seznámení s jednacím řádem komisí rady města, schválení programu komise CR, volba zapisovatele. 
3) Informaci o koncepci cestovního ruchu v Mnichově Hradišti, spolupráce s dalšími subjekty CR, spolupráce   

v rámci regionu, představení propagačních materiálů a produktů, prezentace města na  webových 
stránkách, databáze. 

4) Informační centrum Mnichovo Hradiště – organizační začlenění, poskytované služby, možnosti získání         
certifikátu 

5) Farmářské trhy – koncepce na rok 2016 
6) Různé – pomoc s programem pro zájezd z Erzhausenu 
7) Závěr – termíny konání komise CR v roce 2015, přístup do datového skladu, body programu příštího 

setkání. 
 
 
1. Seznámení 
    Předsedkyně komise  pí. Lamačová přivítala přítomné a vyzvala je, aby se navzájem představili. 
 
2. Jednací řád a volba zapisovatele 
    Paní Lamačová seznámila přítomné s Jednacím řádem komisí rady města a předložila ke schválení 
    program komise 4.2.2015. 
 
    pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 
 
    Dalším bodem byla volba zapisovatele komise. Na základě doporučení vedení města, aby zapisovatelem byl  
    zaměstnanec MěÚ, byla navržena pí. Stránská. 
 
    pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 
 
 
3. Cestovní ruch v Mnichov ě Hradišti 
    Paní Stránská informovala členy komise o současném systému řízení CR v Mnichově Hradišti, o spolupráci se  
    subjekty CR v rámci oblasti Mnichovohradišťska, o spolupráci se Sdružením Český ráj a s regionem  
    Mladoboleslavsko. Byly krátce představeny propagační materiály města a propagační materiály a projekty  
    vytvořené ve spolupráci s okolními regiony.  
    Předsedkyně komise  předala informaci o plánované přestavbě webových stránek města, paní Stránská  
    ji doplnila informací o fungování databáze cestovního ruchu na webových stránkách a provázanosti  
    s databází na stránkách www.cesky-raj.info a www.mladoboleslavsko.eu.   
    Paní Švábová připomněla výhodnou strategickou polohu města z hlediska vedení naučných stezek  - nejen   

tuzemských, ale i mezinárodních (Via sacra, Císařská cesta, Po stopách Albrechta z Valdštejna, Historická 
divadla, Svatojakubská cesta, Zlatá stezka Českého ráje, Naučná  stezka války 1866). 
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4. Informa ční centrum 
    Pracovnice informačního centra paní Dandová  upozornila na nevyhovující podmínky informačního centra, 
    chybí prostory, zázemí i personální zajištění. V diskusi se všichni zúčastnění shodli, že informační centrum 
    by mělo být přestěhováno do větších prostor, měli by tam být alespoň dva pracovníci, aby mohla být rozšířena 
    otvírací doba. Rovněž byly projednány podmínky získání certifikace. Vzhledem k tomu, že IC organizačně  
    spadá pod Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. a v současnosti probíhá výběrového řízení na ředitele tohoto zařízení,  
    komise rozhodla, že na příští setkání bude přizván nově vybraný pracovník, který by měl komisi seznámit se  
    svou  vizí fungování IC. 
 
 
 
5. Farmářské trhy 
   Farmářské trhy by měly být zahájeny již první sobotu v dubnu 2015. Organizátorem bude stejně jako v minulých  

     letech firma Pojizerské farmářské trhy. V současné době je již připravena smlouva, na které by vzhledem            
k časové tísni bylo komplikované ještě něco měnit. Organizace farmářských trhů dosud nespadala do oblasti 
cestovního ruchu. Na základě doporučení městské rady komise rozhodla, že se na svých příštích jednáních 
bude zabývat přípravou organizace farmářských trhů pro rok 2016. Na dubnové jednání komise pozve 
předsedkyně komise pí. Lamačová provozovatelku prodejny Farmářka z Ráje paní Motlovou, která nás 
seznámí se svými zkušenostmi v oblasti farmářský trhů  (dodavatelé farmářských produktů, možnosti 
posuzování kvality nabízeného zboží apod.). 

 
6. Různé  

•  předsedkyně kulturní komise města pí. Sosnovcová  požádala členy komise CR o pomoc při zajišťování 
programu pro zájezd občanů z partnerského města Erzhausenu Ti by měli navštívit Mnichovo Hradiště 
v květnu 2015. Pí. Lamačová informaci předala a zapsala případné zájemce, 

• jednání komise se krátce zúčastnil starosta města p. Lochman, který členy informoval o výběrovém řízení 
na  post ředitele Klubu s.r.o. a doplnil informace k případné certifikaci informačního centra. Město 
objednalo zpracování Generelu bezbariérovosti, který by měl řešit i bezbariérový přístup do IC, jednu  
z podmínek získání certifikátu, 

•  jedním z bodů, kterými by se měla komise CR zabývat je možné zřízení muzea Liazu. K tomuto bodu 
bude na  některou z příštích komisí přizvána ředitelka městského muzea paní Dumková, která se již 
problematikou  historie Liazu zabývala, když pořádala v roce 2014 v muzeu města k tematice Liazu 
výstavu 

 
7. Závěr 
    Závěrem jednání bylo dohodnuto, že v tomto roce se komise sejde ještě čtyřikrát v termínech: 
    15. dubna 
    20. května 
    23. září (změna oproti původnímu datu – 16. 9. nebyla volná zasedací místnost) 
    18. listopadu 
    Zápis a veškeré podklady budou umístěny do datového skladu komise cestovního ruchu, přístupové heslo 
    zašle pí. Lamačová. 
 
 
 
 
Zapsal: Stránská  
Rozesláno:   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 
 
 


