
Zápis z jednání komise cestovního ruchu 
 

      konané dne  23.9.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16.30 do 19.15 hodin. 
 
 
 
 
Přítomni:  D. Lamačová, I. Dandová, P. Paclt, V. Dittrich 

                  Omluveni: RNDr. J. Hozman Ph.D., Ing. P. Beran, Bc. V. Kraus, M. Šmejc, Ing. Švábová.    
                                   Bc.Otáhalová  

Nedostavili se: L. Somolová 
Hosté: Mgr. Senohrábek, P. Honzů 
Tajemník komise: D. Stránská   
 

 

PROGRAM:  
 

1) Informace o konání farmářských trhů v Mn. Hradišti 
2) Představení nového jednatele klubu 
3) Novinky související s CR v Mnichově Hradišti 
4) Parkoviště pod Drábskými světničkami 
5) Diskuse, návrhy, náměty, další oblasti, kterými by se naše komise měla zabývat 
5) Závěr 
 
V úvodu jednání předsedkyně komise předložila ke schválení program jednání 23.9.2015 
pro: 4  proti:  0  zdržel se:  0 
 

1) Informace o konání farmářských trhů v Mn. Hradišti 
 
Jako hosté byli na komisi pozváni manželé Martin a Pavlína Honzů, provozovatelé sobotních 
farmářských trhů v Mnichově Hradišti. Společnost Pojizerské farmářské trhy organizuje kromě Mn. 
Hradiště také trhy v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou a Turnově. Paní Honzů nás seznámila 
s počátky vzniku společnosti, s organizací trhů, výběrem prodejců a jejich prověřováním a dále 
odpovídala na dotazy členů komise. Na farmářských trzích v Mnichově Hradišti jsou výhradně prodejci 
vlastních výpěstků a výrobků s jedinou výjimkou – stánek s ovocem a zeleninou, který provozují 
obchodníci. Tento stánek je na tržišti z důvodu doplnění a rozšíření nabídky a organizátoři zaručují, že 
se zde prodává pouze české zboží. Všechny ostatní prodejce po vyplnění přihlášky organizátoři 
osobně navštívili a přímo na místě se přesvědčili, že nabízené zboží osobně pěstují či vyrábí 
(s drobnými výjimkami – např. koření, víno, olivový olej apod.). Po dohodě umožňují i místním 
pěstitelům, aby na trzích prodávali své produkty. Každou sobotu je na trzích v Mnichově Hradišti 
přítomen zástupce společnosti, který by řešil případné problémy. 
 
Usnesení: Komise CR doporučuje města, aby na organizaci farmářských trhů v roce 2016 byla 
opět uzavřena smlouva se společností Pojizerské farmářské trhy. 
 
Pro:   4             Proti:    0          Zdržel se:     0 
 
 

2) ) Představení nového jednatele klubu 
 
Na jednání komise CR byl pozván nový jednatel Klubu s.r.o. Mgr. Jiří Senohrábek, který by měl být 
rovněž novým členem komise CR.  Pan Senohrábek seznámil přítomné  se svou dosavadní činností  a 
představou vedení společnosti. Zároveň nás informoval o množství úkolů a priorit, které je třeba 
neprodleně vyřešit, takže na nějaké detailnější seznámení se s problematikou CR nezbývá čas a je 
nucen to odložit na pozdější dobu.  
 



 
 
 
3) Novinky související s CR v Mnichově Hradišti 
 
Tajemnice komise informovala členy o nové organizační změně MěÚ, platné od 1. 9. 2015, na základě 
které veškerá agenda kultury a cestovního ruchu přechází pod Klub s.r.o., kde zatím tyto činnosti 
nejsou plně personálně zabezpečeny. Z tohoto důvodu navrhla komise přijmout novou členku komise 
pí. Danu Stránskou (dosud tajemnice komise CR), která dosud vykonávala agendu CR na MěÚ. 
 
Usnesení: Komise CR doporučuje radě města přijetí nové členky komise CR Ing. Dany 
Stránské, pracovnici Odboru investic a komunálního hospodářství. 
 
Pro:    4         Proti   0       Zdržel se:     0 
 
 

4) Parkoviště pod Drábskými světničkami 
 
Z časových důvodů byl tento bod programu přesunut na další jednání komise. 
 

5) Diskuse, návrhy, náměty, další oblasti, kterými by se naše komise měla zabývat 
 
Byla hodnocena pravidelná neúčast některých členů komise. Předsedkyně pí. Lamačová již 
s některými členy jednala o případném vystoupení z komise a navrhla jim, aby zaslali žádost o 
ukončení členství v komisi. 
 

   Byl připomenut termín další jednání komise CR 18.11.2015 v 16:30 hod. Z pracovních důvodů se 
omluvil Mgr. Paclt. 
 
6) Závěr 
 
Souhrn usnesení 
 
1.1. Komise CR doporučuje radě města, aby na organizaci farmářských trhů v roce 2016 byla 
opět uzavřena smlouva se společností Pojizerské farmářské trhy. 
 
3.1. Komise CR doporučuje radě města přijetí nové členky komise CR Ing. Dany Stránské, 
pracovnice Odboru investic a komunálního hospodářství. 
 
 
 

Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   

 


