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U s n e s e n í 
 

 

z 13. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného 23. dubna 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,  G. Dostálová, A. Hlavínová, Ing. P. Kulhánek, 

                Mgr. V. Linhart, K. Maříková, Mgr. Bc. M. Odlevák, Bc. Josef Pavlovic,  M. Pernica, 

                Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Hosté:      Ing. V. Černý, Mgr. V. Vodičková  

                a  zapisovatelka  Ing. E. Hávová 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání  JUDr. M. Chadim 

2. Kontrola usnesení                                                                                       JUDr. M. Chadim  

3. Informace o provozu společnosti Letiště   Karlovy Vary s.r.o.                       Ing. V. Černý 

4. Posuzování žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu a lázeňství        Ing. arch. V. Franta  

5. Informace o činnosti OKPPL a CR                                                            Ing. arch. V. Franta   

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

7. Informace z Odboru životního prostředí o zplyňování kalů v Sokolově     JUDr. M. Chadim 

8. Různé   

(Kynžvartská daguerrotypie, zahájení lázeňských sezon v jednotlivých městech…)                                                                                                            

9. Závěr                                                                                                           JUDr. M. Chadim 

 

 

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

JUDr. M. Chadim ve 14:02 hod. V úvodu jednání přivítal přítomné členy i hosty a konstatoval, 

že členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch jsou na 13. jednání dne 23. dubna 2018 

usnášeníschopní, přičemž v úvodu jednání bylo přítomno 11 z celkového počtu 12 členů.  

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

uvedený program jednání s tím, že dojde k záměně bodů č. 4 a 5 a za nepřítomného Ing. arch. 

V. Frantu k těmto bodům vystoupí  Mgr. V. Vodičková, nedostaví-li se v mezičase na jednání  

Ing. arch V. Franta, který se souběžně účastnil jednání Rady Karlovarského kraje. 

 

Hlasování Pro        11 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Na základě tohoto hlasování nebyl přijatý žádný úkol. 

 

 

2. Kontrola usnesení 

JUDr. M. Chadim provedl kontrolu  usnesení. RKK vzala na vědomí usnesení 29/1/18 – 

31/1/18. Rozpracovaná jsou usnesení 33/218 – 40/3/18. 
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3. Informace o provozu společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

Ing. V. Černý  - jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  a ředitel letiště – podrobně 

informoval o provozních  možnostech a potížích  letiště  při pasovém a celním odbavení po  

přistání letadel s vyšším počtem cestujících ze zemí mimo Schengen. Konstatoval, že 

v současnosti se hledá ve spolupráci s Karlovarským krajem/náměstkem hejtmanky pro oblast 

dopravy – p. M. Hurajčíkem,  Ministerstvem vnitra/Ředitelstvím služby cizinecké policie a 

Celním úřadem pro Karlovarský kraj  vhodné řešení stávající situace, kdy odbavení je pro 

pasažéry zdlouhavé, byť probíhá plně v rámci dostupných technických  možností. Informoval 

také o zvažovaných krocích, které by pomohly situaci řešit a na základě požadavku JUDr. M. 

Chadima zašle komisi písemné zhodnocení situace, aby se členové mohli touto otázkou zabývat 

na svém příštím jednání (24. 5. 2018). Podal také podrobnou informaci o letech Pobedy, 

navazování spolupráce s izraelským a kazachstánským trhem, personálním posílením Sdružení 

Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, z. s.,  letech z/do Uzbekistánu. Komise Rady 

Karlovarského kraje  pro lázeňství a cestovní ruch uvítá návštěvu zástupce Sdružení 

Karlovarského kraje  pro rozvoj leteckých linek, z. s. (Ing. Jiří  Pos) na některém ze svých 

dalších jednání. 

 

 

4. Informace o činnosti OKPPL a CR 

Mgr. V. Vodičková  informovala členy o úsilí odboru řešit komplikovanou personální situaci 

na oddělení cestovního ruchu a lázeňství, o stavu zpracovávání Koncepce cestovního ruchu a 

lázeňství v Karlovarském kraji, která by měla být hotová do 30. 6.2018, ale předtím dostanou 

členové možnost se k ní vyjádřit. Informovala o uskutečněné platformě stakeholderů v oblasti 

cestovního ruchu dne 28. 3. 2018, kulatém stolu v oblasti balneologii a lázeňství dne 5. 4. 2018 

a připravovaném navazujícím jednání  kulatého stolu dne 2. 5. 2018. 

Podala informaci o současném stavu císařských lázní, které doplnil Ing. P. Kulhánek. 

 

 

5. Posuzování 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. Posuzováno bylo 53 

žádostí, které byly podány elektronicky. 

Průběžné dotazy členů zodpovídala Mgr. V. Vodičková, která členy poprosila, aby komise 

zařadila na program jednání některé z následujících schůzí zpracování nových kritérií  pro 

hodnocení žádostí.  

Členové navrhli, aby bylo v budoucnu smluvně podchyceno, že úspěšní žadatelé o dotaci  

poskytnou  Karlovarskému kraji nebo společnosti Živý kraj -  Destinační agentura pro 

Karlovarský kraj, z. s. určitou část propagačních materiálů, videa a jiné zdrojové soubory, 

pořízené za prostředky z obdržené dotace včetně autorských práv pro využití Karlovarským 

krajem, nebo destinační agenturou Živý kraj pro účely propagace kraje.  

Na jednání nebyla rozdělena celá částka dotačního titulu (2.200.000 Kč) – rezervu ve výši cca 

270.000 Kč  si ponechala komise pro řešení případných dalších žádostí, které se mohou objevit 

v průběhu roku.  

Pro střet zájmů se hlasování u žádosti s p. č. 22 zdržel Ing. J. Richter, u č. 23 a 49 p. J. Vrbová, 

u č. 25 JUDr. M. Chadima. 
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Na základě projednaných podkladů a diskuse bylo přijaté následující usnesení: 

 

Usnesení č. 41/4/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit návrh dotací na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu 

a lázeňství, které jsou přílohou zápisu a budou předloženy Odborem kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu  Radě Karlovarského kraje ke schválení. 

 

Hlasování mimo níže uvedené 

žádosti 

Pro        12 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

Žádost č. 22 Pro 11 Proti 0 Zdržel se hlasování  1 

Žádost č. 23 a 49 Pro 11 Proti 0 Zdržel se hlasování  1 

Žádost č. 25 Pro 11 Proti 0 Zdržel se hlasování  1 

 

Po tomto usnesení odešel z jednání v 16:45 Ing. P. Kulhánek. 

 

 

6. Informace o aktivitách Živého kraje 

Ing. P. Židlický, který byl předem z jednání omluvený, zaslal podrobnou informaci o 

realizovaných a také plánovaných aktivitách  Živého kraje v r. 2018. Základní výtah z materiálu  

udělala na jednání zapisovatelka a podklady v plném rozsahu jsou k dispozici v příloze tohoto 

zápisu. 

Na tuto zprávu navázal JUDr. M. Chadim a další členové poznámkou, že poškození motorového 

vozidla a zcizení osobních věcí členů zahraničního pracovního štábu, který natáčel 

v Karlovarském kraji, není pro region dobrou vizitkou a požádal paní Karlu Maříkovou o 

přenesení informace do  Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti. 

 

 

7. Informace z Odboru životního prostředí o zplyňování kalů v Sokolově 

JUDr. M. Chadim na základě vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství  předal členům 

základní informaci a požádal zapisovatelku, aby připojila k zápisu předmětnou informaci 

z odboru, aby členové viděli, že problematice je věnována vysoká pozornost. Diskutovalo se o 

vždy přítomném  riziku porušení stávajících předpisů  a techniky (BAT/reference BREF) a 

potřebě odborníky stanovené četnosti a rozsahu měření, které by mělo uklidnit tazatele z řad 

odborné i laické veřejnosti. Paní K. Maříková přislíbila zaslat stanovisko odboru životního 

prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věcí zřízení měřící stanice na 

čistotu ovzduší a požádala o připojení k zápisu. Bc. J. Pavlovic postoupil zapisovatelce přehled 

odkazů, které se týkají kalů. Starosta města Kynžvart přislíbil zjistit parametry a možnosti 

meteostanice v Léčebných lázních Lázně Kynžvart pro případné kontrolní měření čistoty 

ovzduší. 

Je žádoucí, aby všechny v tomto bodě uváděné přílohy, mající zdroj na Odboru životního 

prostředí a zemědělství Karlovarského kraje  členové komise volně nešířili a nechali si je 

k dispozici pro interní potřebu k nastudování a  projednávání daného tématu na Komisi Rady 

Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch.  
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Členové komise projevili zájem zúčastnit se exkurze do Sokolovské uhelné a.s. a seznámit se 

s technologiemi na zplyňování kalů a shodli se v názoru, že k tématu čistoty ovzduší v našem 

regionu bude vhodné se vrátit na některém z dalších jednání.  

 

Po tomto bodu odešla z jednání v 15:55 paní Čepičková. 

 

8. Různé 

Pan J. Pernica – starosta Lázní Kynžvart – informoval o záměrech Zámku Kynžvart připravit 

vhodné podmínky pro instalaci Kynžvartské daguerrotypie. 

 

Byla podána informace o zahájení lázeňské sezony v jednotlivých městech Karlovarského kraje 

a Dni dětí v Lokti dne  2. 6. 2018. Tentýž den bude zajištěný bohatý kulturní program také 

v Chebu. 

 

9. Závěr 

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

Miloslavem Chadimem ukončeno v 16:05 hod.  

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Miloslav Chadim v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 26. 4. 2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 


