Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

ýíslo aktivity

A06-01

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
VytvoĜení zázemí pro Ĝízení rozvoje cestovního ruchu
v MnichovČ Hradišti

Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC03 - Zvýšení pĜínosĤ z Ĝízeného rozvoje cestovního ruchu

Garant aktivity:

MÚ Mnichovo HradištČ
- MČstské informaþní centrum
- Klub Mnichovo HradištČ, s.r.o.
- Sdružení obcí ýeský ráj
- DSO Drábské svČtniþky

PartneĜi aktivity:

PÚ06

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

bez územních nárokĤ

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

prĤbČžnČ (soustavnČ)

Odhad nákladĤ:

2 mil. Kþ / rok (s oþekáváním budoucích pĜímých ekonomických pĜínosĤ)

RozdČlení nákladĤ:

náklady na zĜízení nového odboru þi specializovaného pracovního místa,
personální zajištČní þinnosti certifikovaného MČstského informaþního centra

Zdroje financování:

(i) Varianta samofinancování: mČstský rozpoþet / 100%
(ii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy
- oblast podpory: 2.2 – VeĜejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
(pĜíjemce podpory: obce, dobrovolné svazky obcí)

V MnichovČ Hradišti není dosud realizován žádný systém managementu a
cestovního ruchu a nejsou uplatĖovány žádné sofistikované manažerské
nástroje a metody. Cestovní ruch nemá své zázemí ani v Ĝídících strukturách
mČsta - mČstský úĜad nemá odbor cestovního ruchu, oblast spadá pod
pĤsobnost Odboru správy majetku a rozvoje mČsta. Pro další rozvoj cestovního
ruchu, jako ekonomického odvČtví, je nezbytné tento stav zmČnit a vytvoĜit
zázemí pro Ĝízení rozvoje cestovního ruchu v MnichovČ Hradišti.

KomentáĜ:

VytvoĜení zázemí by mČlo spoþívat v následujících aktivitách:
(i) vytvoĜení mČstského systému organizace CR
- Ĝízení CR na úrovni MČstského úĜadu MH – rozšíĜením struktur MÚ o
odbor cestovního ruchu þi cestou rozšíĜení týmu stávajícího
odpovČdného odboru SMRM o osobu s výhradní pĤsobností v oblasti
CR,
- jasné vymezení kompetencí a úkolĤ nového odboru þi zamČstnance a
v návaznosti na to i MIC;
(ii) Ĝešení pozice MIC
- z hlediska rozvoje CR je problematické zaþlenČní MIC do obchodní
spoleþnosti – zejména kvĤli nejasnému Ĝízení aktivit, kompetencí atd.,
tuto situaci je proto potĜebné Ĝešit (provázanost s aktivitou A06-03);
(iii) vytvoĜení Koncepce rozvoje cestovního ruchu
- na základČ podkladĤ a závČrĤ vyplývajících z Programu rozvoje

Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ
zpracování struþné Koncepce rozvoje CR, která bude obsahovat
krátko- a stĜednČdobé vize, cíle a úkoly mČsta v oblasti rozvoje CR
v maximálnČ konkretizované formČ a také vymezení a zakotvení
kompetencí, zpracovatel: MÚ MH (popĜ. externí spolupracující
subjekt)
- pĜijetí Koncepce vedením mČsta a ukotvení oblasti CR a v Ĝídících
strukturách mČsta jako lukrativního a žádoucího ekonomického
odvČtví;
(iv) adekvátní finanþní zajištČní a alokace z rozpoþtu mČsta;
(v) vlastní realizaþní kroky mČsta pĜispívající k rozvoji cestovního ruchu
- vytváĜení podmínek pro nové poskytovatele služeb CR;
(vi) navázání kontaktu se soukromými poskytovateli služeb
- provázanost s Aktivitou A06-02 (konkrétní þinnosti viz A06-02);
(vii) sledování rozvoje cestovního ruchu
- pro posuzování úspČšnosti, vyhodnocování realizace jednotlivých
krokĤ a dopadĤ pĜijatých opatĜení jsou nezbytné podkladové
informace a statistická data, je proto potĜebné vybrat mČĜitelné
ukazatele a zavést systém jejich pravidelného a systematického
sledování (ve spolupráci s MIC a soukromými poskytovateli služeb);
(viii) zajištČní aktivních vazeb na okolí
- pĜi rozvoji CR stejnČ jako pĜi pĜijímání a realizaci uvedených þinností a
následujících aktivit je žádoucí spolupráce pĜedevším se Sdružením
obcí ýeský ráj þi DSO Drábské svČtniþky, ale i dalšími obcemi
ýeského ráje s cílem koordinace postupĤ, rozšíĜení turistické nabídky
a upevnČní pĜirozené pozice mČsta jako pĜirozeného centra,
- realizace spoleþných projektĤ, programĤ a akcí se Sdružením obcí
ýeský ráj þi DSO Drábské svČtniþky.

Z hlediska zajištČní prostor pro MIC, resp. management cestovního ruchu
Mnichova HradištČ je dĤležitá realizace aktivity A01-04 (Rekonstrukce
víceúþelového radniþního bloku)
Ekonomické dopady nastartování cestovního ruchu jako lukrativního
ekonomického odvČtví, posléze zvýšení objemu služeb CR, pĜíjmĤ pro mČsto,
rozvoj podnikatelských pĜíležitostí, tvorba nových pracovních pozic
Spoleþenské dopady - celkovČ zvýšení atraktivity mČsta, základní a doplĖkové
služby cestovního ruchu slouží i obþanĤm mČsta
Ekologické dopady - ekologické dopady nelze jednoznaþnČ hodnotit, lze však
pĜedpokládat, že v rámci realizace aktivity bude zajištČna aplikace principĤ
udržitelného rozvoje ĺ ekologické dopady budou pozitivní – minimálnČ pokud
jde o celkový tlak na zlepšení vzhledu jednotlivých þástí mČsta.

i.
Rizika realizace:

ii.
iii.

neochota mČsta realizovat navržené þinnosti a uchopit cestovní ruch
jako lukrativní ekonomické odvČtví
nekomplexnost realizace aktivity – realizace jen þásti uvedených
þinností
nedostatek finanþních prostĜedkĤ – nevyþlenČní dostateþného množství
z rozpoþtu mČsta

