
Zápis Z jeìlnání komise pro kulturu, spolkovýýživot a cestovní:-uch 
Č. 02/19 

Cas 

Den kìnnání 10. dubna 2019 

Místo konání Velká zasedací místnost 

od 16:00 ion 18:00 l 
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu. 
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2. Diskuse nad propagačními předměty a letáky 

Doporučení pro RaM v oblasti individuálních dotací 
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3. 

2. 

3. 
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Průběh jednání a přijatá usnesení: 

Ěnıčlenovémkomise přinesli ukázku svých propagačních materiálů a předmětu 

.. ...._._._.___..„._.1j_. 

Další info a náměty, týkající se rozvoje cestovního ruchu v Litomyšli 
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Clenové komise byli seznámeni S žádostmi, které dorazily v oblasti 
individuálních dotací a doporučují Radě města Litomyšl poskytnutí dotací 
v těchto částkách: 

- Český rybářský svaz, z.s., místní org. Litomyšl: 4 tisíce Kč 
- Společnost železniční při DKV Česká Třebová: 5 tisíc Kč 
- Regionální muzeum v Litomyšli: 25 tisíc Kč 
- Jiří Kohák: 13 tisíc Kč 
- Blanka Brýdlová, IC Litomyšl: 18 tisíc Kč 

§ŠČlenové komise byli informováni, že uzávěrka programových dotací je 
koncem května. Pokud nebude částka v rozpočtu vyčerpána, je možné 
převézt zbylé finanční prostředky do individuálních dotací, které lze čerpat až 
do konce roku 2019. 

zajistí: Michaela Severová termín plnění: 25. dubna 2019 
..__...„„..... ,_ _ _.......„...........__ ....í..„...__... _. _ 

Diskutována byla reedice letáčku Sedmikostelí (je řešeno v rámci 
doprovodného programu výstavy In monte Olivety S názvem Otisky 
duchovního dědictví), tvorba nového letáku Osobnosti Litomyšle, dotisk 
pexesa Litomyšl a dalších materiálů. 
Pokud jde O společnou vstupenku, bylo by dobré Zjistit, Zda v některém 
objektu ve správě Národního památkového úřadu již existuje. Mohl by to být 
argument pro zavedení i v Litomyšli. 

šJiří Zámečník informoval členy komise O úspěchu vCesko-polském 
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partnerem, kterým je Svídnicko-Jaworské knížectví, příslib dotace V celkové 
části cca 11 milionů Kč na rozvoj cestovního ruchu. Celý projekt je založen na 
prezentaci příběhů a osobností, bude probíhat v letech 2020 až 2021 
především na sociálních sítích. Zcelkového počtu 12 žádostí uspěly 3 - 
Českomoravské pomezí bylo jedinou malou úspěšnou destinační společností, 
zbylé 2 byly krajské. 

Komise vzala na vědomí informaci Renaty Kmoškové O tom, že Magdalena 
Dobromila Rettigová bude mít v roce 2020 dvojí výročí - 235 let od 
narození a 175 let od úmrtí. Dále se zabývala připomínkou Renaty Kmoškové, 
že na infosystému v historickém jádru města (konkrétně na Toulovcově 
náměstí) je vyznačen Smetanův dům, který si návštěvníci pletou s Rodným 
bytem Bedřicha Smetany. 
Místostarosta Radomil Kašpar informovat o tom, že architekti Škrabal a Grim 
řeší klidovou zónu kolem Mariánského sloupu. Důležité však je, aby 
parkovací místa, která zde ubydou, nahradila parkovací místa vblízkosti 
centra. 

Blanka Brýdlová pošle zápisy snáměty a nápady, které řeší pracovní 
skupina kolem Informačního centra Litomyšl. 
Město zařídí, aby v Lilii vyšel článek O tom, že kalendář akcí na webu 
města Litomyšl má i interní část - tedy takovou, do které mohou 
organizátoři akcí nahlédnout v případě, připravují-li nějakou akci. Zde mohou 
být i akce, které například nemají jestě uzavřenou smlouvu a jsou V jednánı 
cílem je zamezit nechtěné konkurenci mezi organizátory akcí. 

Členové komise se shodli na tom, že na zámeckém návrší chybí úschovna 
zavazadel. Blanka Brýdlová Z informačního centra si dovede představit, že 
pokud by úschovna vznikla v bývalé ,,perníkárně", dala by se obsluhovat i ze 
zámeckého infocentra. 
Komise byla informována o tom, že Litomyšl byla pro rok 2019 vyhlášena 
jednou zbran do regionů. Na téma Lázně ducha Litomyšl bude natočen 
reklamní spot a díky tomuto projektu navštíví Litomyšl řada novinářů a 
touroperátorů Z celého světa - podrobněji v dubnové Lilii. 
vv 

Prístí Zasedání komise se bude konat 6. června od 14:00 hodin v zasedací 
místnosti naproti sekretariátu - hlavní budova MěU Litomyšl, Bří V ı Stastných 1000. 

Své body pro projednání pošlou členové komise nejpozději do 31. května 
2019 na adresu _unesco@lit_omysl.cz, aby mohly být včas rozeslány všem 
členům komise. 

vv 
zajistí: Michaela Severová termín plnění: průbezně 
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ÝI Listina prıtomných 
Zasedání Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch 
dne 10. dubna 2019

I 

od 16 hodin ve velké Zasedací místnosti MěU Litomyšl 

Členové komise cestovního ruchu: 

Jméno E-mail Podpis 

Radomil Kašpar, předseda 

Pavel Wetter 

Veronika Samková Stratílková 

Milan Slušný 

Renata Kmošková 

Blanka Brýdlová 

Leoš Krejčí 

Jana Kroulíková 

Dana Schlaichertová 

David Zandler 

Jiří Zámečník 

Michaela Severová 
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