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Usnesení 

z 8. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného dne 11. 12. 2013 v 15:30 hodin na Krajském úřadě 

 

 

Přítomni:  Mgr. Dalibor Blažek, Libor Haas, Ing. Edmund Janisch, Ing. Petr Kulhánek, 

Mgr. Marian Odlevák, Ing. Jiří Richter, Ing. Radek Šnajdr, Zdena Šťastná, 

Ing. Eva Valjentová  

  

Omluveni:  Ing. Ciglanský, MUDr. Kosorinová, pí Šebestová 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Elena Hávová, PhDr. Oleg Kalaš, Hana Rovenská, Mgr. Smoleja 

 

Jednání zahájil v 15 hodin a ukončil v 16:20 hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

pro lázeňství a cestovní ruch Ing. Edmund Janisch.  

Předseda přivítal zúčastněné a se souhlasem všech přítomných členů byl nejprve projednáván  

bod č. 4. 

 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch schválili následující 

program: 

 

1/ Uvítání 

2/ Konference cestovního ruchu Karlovarského kraje - novinky 

3/ Informace o prezentaci v Düsseldorfu /letadlem do lázní/ 

4/ Destinační agentura – právní forma 

5/ Účast Karlovarského kraje na veletrzích CR 2014 

6/ Příprava plánu činnosti Komise 2014 

7/ Fam a press tripy 

8/ Návrhy a připomínky členů k dosavadní činnosti Komise 

9/ Různé 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Destinační agentura – právní forma 

usnesení č.01/12/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí informace přednesené k tomuto bodu 

 

 

Konference cestovního ruchu Karlovarského kraje 

usnesení č.02/12/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch  

- vzala na vědomí podané informace 
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Informace o prezentaci v Düsseldorfu 

usnesení č.03/12/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí podané informace 

 

Účast Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu 2014 

usnesení č.04/01/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí informace k tomuto bodu podané 

 

 

Příprava plánu činnosti Komise na rok 2014 

usnesení č.05/12/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- projednala a vzala na vědomí  

  

Fam a press tripy 

usnesení č.06/12/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí předložené informace 

 

Návrhy a připomínky členů k dosavadní činnosti Komise 

usnesení č.07/12/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí a prodiskutovala přednesené návrhy a připomínky 

 

 

 

Příští zasedání komise se bude konat 29. 1. 2013 na Krajském úřadě. 

 

 

 

 

Karlových Varech dne 19. 12. 2013 

Zapsala Hana Rovenská 

 

              Ing. Edmund Janisch v. r. 
 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro lázeňství a cestovní ruch 


