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U s n e s e n í 
 

 

z 15. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného 14. června 2018 od 14:00 hod. na Krajském úřadě Karlovarského kraje  

(K. Vary, Závodní 353/88) v zasedací místnosti 215 C. 

 

 

Přítomni: JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková,  A. Hlavínová, Mgr. V. Linhart (odchod 15:30),  

                 Mgr. Bc. M. Odlevák, Bc. Josef Pavlovic (příchod 14:15), M. Pernica, Ing. J. Richter, 

                J. Vrbová 

Omluveni: G. Dostálová, Ing. P. Kulhánek, K. Maříková, 

Hosté:      Mgr. D. Seifertová, Mgr. V. Vodičková  

                a  zapisovatelka  Ing. E. Hávová 

 

 

Program jednání: 

 
1. Zahájení                                                                                                              JUDr. M. Chadim 

2. Prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání      JUDr. M. Chadim 

3. Kontrola usnesení                                                                                                JUDr. M. Chadim 

4. Informace o činnosti OKPPLaCR,                                                                  Ing. arch. V. Franta  

5. Projednání individuálních žádosti o dotace města Krásno a Hipocentra PÁ-JA, z.s  

                                                                                                                         JUDr. M. Chadim 

6. Připomínkování pracovní verze Koncepce rozvoje CR a lázeňství v Karlovarském kraji  

                                                                                                                           JUDr. M. Chadim  

7. Informace o aktivitách Živého kraje                                                                      Ing. P. Židlický 

8. Různé  (Dotace, PRKK, aktuální informace z Letiště KV …)                                                                                                            

9. Závěr                                                                                                                 JUDr. M. Chadim 

 

 

Jednání zahájil předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch – 

JUDr. M. Chadim ve 14:05 hod. V úvodu jednání přivítal přítomné členy i hosty, omluvil 

neúčast Ing. arch. V. Franty, Ing. Kulhánka, paní Maříkové a paní Dostálové, zástupců tripartity 

a Ing. Židlického a konstatoval, že členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch jsou na 15. 

jednání komise usnášeníschopní, přičemž v úvodu jednání bylo přítomno 8 z celkového počtu 

12 členů.  

 

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

uvedený program, tj. doplněný na základě požadavku Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu (dále OKPPLaCR) oproti původnímu návrhu o bod  č. 5 .  

 

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Na základě tohoto hlasování nebyl přijatý žádný úkol, související s prací  Rady Karlovarského 

kraje. 
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3. Kontrola usnesení 

JUDr. M. Chadim provedl kontrolu  usnesení. Nedořešený je úkol 16/04/17, u kterého je 

předpoklad, že po jmenování ministrů bude otázka mezioborové pracovní komise  řešená. 

 

 

(Ve 14:15 se k jednání připojil Bc. J. Pavlovic) 

 

 

4. Informace o činnosti OKPPL a CR 

Zapisovatelka připomenula členům, že omluvený Ing. arch. V. Franta zaslal členům podklady 

k tomuto bodu s předstihem mailem. 

Na tuto skutečnost navázala svým vystoupením Mgr. D. Seifertová, která vysvětlila důvod, proč 

se neúčastní jednání komise RKK pro lázeňství a cestovní ruch pravidelně, neboť pravidelně 

zasedá v komisi pro kulturu a památkovou péči, které má v přímé gesci. Podrobně vysvětlila  

běžné postupy Rady Karlovarského kraje při hodnocení žádostí o dotace v jednotlivých 

oblastech a zodpověděla četné dotazy členů komise a reagovala na všechny zásadní podněty a 

připomínky, vzešlé z diskuse na toto téma. 

Z diskuse vyplynul následující závěr: Rada Karlovarského kraje nemusí respektovat 

doporučení daného odboru ani dané komise a nemusí s nimi projednávat svá rozhodnutí. 

Zastupitel nemá právo podávat informaci z jednání, pokud nebyl zveřejněný ověřený zápis.  

Na dotazy členů komise reagovala také Mgr. V. Vodičková  a vysvětlila, proč není možné 

z administrativních a procesních důvodů zajistit projednávání žádostí hned na začátku roku. Na 

základě dotazu členů podala informaci  o stavu doposud projednávaných individuálních dotací 

včetně podrobnějších údajů ohledně řešení situace, týkající se BIKV. 

Mgr. Odlevák avizoval, že doporučil lékařům, připravujícím lékařský kongres, aby se obrátili 

na kraj s žádosti o individuální dotaci a vyjádřil názor, že v kraji se koná málo kongresových 

akcí a neexistuje vhodná pobídka pro organizátory pro výběr lokality v našem regionu. Po 

diskusi se členové shodli na pozvání zástupce Carlsbad Convention Bureau na zářiové jednání. 

 

 

5. Projednání individuálních žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu a lázeňství 

Členové komise projednali na základě podkladů, připravených oddělením cestovního ruchu a 

lázeňství, žádosti subjektů o dotaci na podporu aktivit v cestovním ruchu z města Krásno a 

Hipocentra PÁ-JA, z.s. (střet zájmů ohlásila p. Čepičková) . Bc. Pavlovic navrhnul požadovat 

od města Krásno poskytnutí materiálů na propagaci oddělení cestovního ruchu a destinační 

agentuře Živý kraj.  Přijaté bylo následující usnesení: 

 

Usnesení č. 46/6/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit návrh individuálních dotací na podporu aktivit v oblasti 

cestovního ruchu a lázeňství, požadované městem Krásno a Hipocentrem PÁ-JA, z.s. 

které budou předloženy Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  

Radě Karlovarského kraje ke schválení. 
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Hlasování Pro         Proti           Zdržel se hlasování           

Město Krásno (60.000 Kč) 9 0 0 

Hipocentrum PÁ-JA, z.s. (49.000 Kč) 8 0 1 

 

(Po tomto hlasování odešel z jednání v 15:30 Mgr. V. Linhart.) 

 

6. Připomínkování pracovní verze Koncepce rozvoje CR a lázeňství v Karlovarském kraji  

Mgr. V. Vodičková poděkovala členům za připomínky k pracovní verzi koncepce  a 

informovala, že je posunutý termín finálního dodání koncepce, aby bylo možné zapracovat 

všechny vznesené připomínky. Tato změna nebude mít vliv na cenu zakázky.  

Současně proběhne dne 11.7. Kulatý stůl, kam jsou pozváni také např. zástupci GH PUPP a 

CCB a dotázala se, kdo z členů by se chtěl jednání zúčastnit, aby jim byly včas zaslány 

pozvánky na jednání.  

 

 

7. Informace o aktivitách Živého kraje 

Ing. P. Židlický, který se předem z jednání omluvil kvůli jiné souběžně konané akci, zaslal 

podrobnou informaci o realizovaných a také plánovaných aktivitách  Živého kraje 

v elektronické verzi, kterou na jednání zapisovatelka přečetla a která bude přílohou tohoto 

zápisu. 

 

 

8. Různé 

JUDr. M. Chadim informoval členy komise, že Mariánské Lázně budou projednávat zapojení 

města do destinační agentury Živý kraj. 

Mgr. D. Seiferová a Mgr. V. Vodičková informovaly o různých kulturních akcích, konaných a 

připravovaných v regionu (Oslavy 100 let státnosti v Lokti, Czech Fashion Week, MFF, 

Festival hudby v Lubech 15.9., Dětská porcelánová školička atd.). 

JUDr. M. Chadim ocenil podklady Ing. V. Černého, týkající se vývoje stavebních úprav na 

Letišti Karlovy Vary a.s. (podklady budou přílohou zápisu)  

Dále JUDr. M. Chadim informoval o zprávě z MMR, týkající se zahraničních pracovníků 

v segmentu cestovního ruchu. Na něho navázal Ing. J. Richter, který informoval o možnosti 

úzce spolupracovat se školou v Nižním Tagilu, se kterou mají v M. Lázních dobrou zkušenost 

v rámci hotelové školy a požádal o podporu ze strany vedení kraje k navázání spolupráce s touto 

školou o zprostředkování kontaktů na úspěšné absolventy pro nábor pracovníků i při následném  

hledání ubytovacích možností pro takto získané pracovníky ze zahraničí, kterým bude udělené 

pracovní vízum.  

 

Usnesení č. 47/6/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje zaslat do Nižního Tagilu v Ruské federaci  dopis na ředitelku školy 

Нижнетагильский торгово-экономический колледж  - paní Мякишева Наталья 

Михайловна/ Myakisheva Natalya Michailovna  (www.nttek.ru    , e-mail:   

http://www.nttek.ru/
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zam_vr@e-tabil.ru ), připravující kuchaře a číšníky s prosbou o  spolupráci při oslovení 

absolventů této školy ohledně nabídky práce v daném oboru v Karlovarském kraji a 

požádat o podporu této aktivity také Generální konzulát České republiky 

v Jekatěrinburgu (Generální konzul – pan Josef Maršíček, www.mzv.cz/yekaterinburg,  

josef_marsicek@mzv.cz ). 

 

Hlasování Pro      8   Proti      0     Zdržel se hlasování  0         

 

Ing. Richter navrhnul zajistit v M. Lázních  v listopadu akci, která připomene 100 let od 

narození významného českého herce p. Horníčka. 

Mgr. V. Vodičková podala zprávu o jednání Asociace krajů, které proběhlo  6. června 

v Jablonci a zabývalo se otázkou nezaměstnanosti.  

Členové komise navrhli, že by se rádi účastnili akcí, které jsou organizovány na základě 

přidělených dotací, aby mohli ověřit smysluplnost zapojení krajských finančních prostředků. 

Pro takové situace bude potřebné zajistit pro každého člena komise průkazku a členové budou 

na svých jednáních koordinovat své návštěvy a následně podají ostatním kolegům informaci. 

 

Usnesení č. 48/6/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje zajistit pro členy Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a 

cestovní ruch průkazky, které by je opravňovaly k účasti na akcích, které jsou podpořeny 

z dotačních titulů Karlovarského kraje a mohli v praxi ověřit úroveň a rozsah  podpořené 

akce. 

Hlasování Pro      8   Proti      0     Zdržel se hlasování  0         

 

 

Mgr. M. Odlevák navrhnul uspořádat příští jednání komise v Ostrově  - tento návrh byl 

akceptovaný  a zapisovatelka ve spolupráci s Mgr. M. Odlevákem ověří, zda je možné zajistit 

rezervaci zasedací místnosti v požadovaném termínu, tj. 20. září 2018 od 14:00 hod. na 

Městském úřadě v Ostrově. 

 

9. Závěr 

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch bylo JUDr. 

Miloslavem Chadimem ukončeno v 16:15 hod.  

 

 

 

  JUDr. Miloslav Chadim v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 18. 6. 2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 
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