
 

 

Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM ze dne 25. 6. 2020 

Přítomni: F. Košťál, A. Jiřičková, P. Zivrová, M. Súkup, M. Rejl, Š. Šádková 
Omluveni: L. Markl, N. Engelen, J. Machek, M. Kirschová, J. Staněk  
 
Místo jednání: zasedací místnost starosty města 

Zápis z jednání komise: 

1. Komise CR bere na vědomí informace, kterými Filip Košťál objasnil a odůvodnil členům komise detaily 

nabídky uzavření partnerské smlouvy mezi Revitalizací Kuks, o.p.s. a dalšími aktéry cestovního ruchu 

v regionu, mezi nimi i městem Dvůr Králové nad Labem. Za činnosti destinační společnosti vykonávané pro 

partnera je smluvně navržený poplatek 500 Kč za rok. 

 F. Košťál připomněl organizaci destinačních společností, certifikační pravidla a význam smluvních partnerství 

(snazší získávání finančních prostředků nebo způsob, jak smluvním partnerstvím vyřešit problematiku veřejné 

podpory).  

Smlouva o partnerství s Revitalizací KUKS, o. p. s. jako destinační společnosti barokního areálu Kuks bude 

předložena ke schválení zastupitelům města.  

2. A. Jiřičková komisi CR informovala o aktuální situaci kolem vznikající Centrály cestovního ruchu KHK, od 1. 8. 

2020 zvolen ředitel CCR KHK.  

3. A. Jiřičková a P. Zivrová informovaly o aktuální podpoře cestovního ruchu, pořádání kulturních a sportovních 

akcí. Od 1. července není zpoplatněno umístění prodejních stánků nebo zahrádek u restaurací, zároveň se 

neplatí za zábor veřejného prostranství, dále je zrušen místní poplatek z pobytu. 

4. Komise CR bere na vědomí informaci o brzkém zahájení hry Po stopách pokladu Královédvorského, při které 

účastníci budou hledat historický poklad. Při průchodu centrem města, návštěvě obou muzejních expozic 

budou hledat indicie a plnit úkoly, které je k pokladu dovedou. Hra cílí na přenocující rodiny s dětmi. Komise 

doporučuje navázat na úzkou spolupráci s ubytovateli při závozech herního plánu.  

5. F. Košťál představil novinky – spuštění doplňku aplikace s virtuální realitou visit.more o Braunův Betlém, 

nutná obnova naučné stezky Kuks – Betlém kvůli vandalům. 

 

Další jednání komise CR se bude konat v září, termín a místo jednání komise bude upřesněno. 

Zapsala: Šárka Šádková 

  

 

Filip Košťál, DiS. 

předseda komise

  


