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Město Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

Zápis č. 1 /2023 

Datum zasedání komise: 20. 2. 2023 

Místo zasedání: malá zasedací místnost MěÚ 

Předsedající: Ing. Marie Bařinová 

Přítomni členové: Ing. Jindřich Ondruš, Jaromír Beneš 

Omluvení členové: Jana Dlabajová, Ing. Tomáš Kantor, Bc. Jaroslav Jurka 

Přizvané osoby: PhDr. Tomáš Kupčík, Ph. D., Martin Beníček (t.č. tajemník komise) 

Začátek zasedání: 15:00 

 

Program jednání: 

1.  Seznámení, technicko - organizační informace  

2.  Agenda komise cestovního ruchu  

3.  Investiční a neinvestiční akce 2023 v oblasti cestovního ruchu  

4.  Spolupráce s organizacemi / institucemi v oblasti CR  

5.  Kalendář akcí v roce 2023  

            6.  Různé 

Kontrola úkolů: --  

 

Rozprava k jednotlivým bodům:  

Ad. 1  

Místostarosta Tomáš Gross přivítal a představil jednotlivé členy komise. Seznámil je  s 

jednacím řádem komisí RM a povahou Komise cestovního ruchu (KCR) a   technicko-

organizačními záležitostmi komise.  

Ad. 2 

Ve volném rozhovoru se členy komise Martine Beníček hovořil o oblasti cestovního ruchu, 

pohled města Rožnov p/R na tuto oblast i s ohledem na Koncepci rozvoje oblasti. Ze strany 

komise by bylo žádoucí pravidelné setkání s Kulturní komisí (jarní, podzimní), pan 

místostarosta Gross informoval o plánovaném setkání TIC z regionu, Martin Beníček 

hovořil o nastaven podpory mediálních kampaní, komise souhlasila se sdílením 

jednotlivých propagačních materiálů (např. videí), bylo hovořeno o „termínovníku“  akcí 
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předcházejícímu termínovým kolizím, motivaci na vícedenní pobyty ve města, možnostech 

efektivního (chytrého) parkování apod.  

Ad. 3 

Z časových důvodů přeloženo na další jednání komise. 

Ad. 4 

T. Gross a M. Beníček hovořili o spolupráci s destinačními společnostmi i jinými subjekty 

působící ve města / regionu: Destinační společnost Valašsko, Centrála cestovného ruchu 

Východní Moravy, Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Bylo 

domluveno získání podkladů o činnosti DSV pro lepší představu členů KCR. Za město 

Rožnov je nutná podpora, koordinace, propagace i inovace v oblasti nadregionálních 

projektů dotýkajících se města, např. podpora vícedenního cykloturismu, podpora 

Cyrilometodějské stezky a subjektů ve městě působících. 

 

Ad. 5 

Z časových důvodů přeloženo na další jednání komise. 

Ad. 6 

Na další jednání budou členům KCR zaslány podklady: k architektonické a krajinářské studii 

Hradisko, informace k malému a velkému okruhu Rožnova, podklady o činnosti DSV. 

Přijatá usnesení: nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Termín navrhovaného dalšího zasedání: 20. 20. 2023 v 15:00 v Rožnovském pivovaru, recepce 

Hotel In Spirit.  

 

Zapsal: Ing. Martin Beníček 

Zápis ověřil: Ing. Marie Bařinová 

Přílohy: prezenční listiny  

 


