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U s n e s e n í 
 

 

ze 14. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného 24. května 2018 od 14:00 hod. v zasedací místnosti Správy státního zámku 

Kynžvart 

 

Přítomni: JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková,  G. Dostálová, A. Hlavínová, Ing. P. Kulhánek, 

                Mgr. Bc. M. Odlevák, Bc. Josef Pavlovic,  M. Pernica, Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Omluveni: Mgr. V. Linhart, K. Maříková 

Hosté:      Ing. O. Cink, Ing. arch. V. Franta, Ing. arch. J. Musil, Mgr. V. Vodičková,  

                Ing. P. Židlický a  zapisovatelka  Ing. E. Hávová 

 

 

Program jednání: 
1. Zahájení                                                                                                              JUDr. M. Chadim 

2. Zkrácená verze prohlídky zámku (14:00 – 14:30 hod.)                                                Ing. O. Cink 

3. Kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání, kontrola usnesení 

                                                                                                                           JUDr. M. Chadim 

4. Informace o Kynžvartské daguerrotypii                                                                     Ing. O. Cink 

5. Aktualizaci PRKK                                                                                             Ing. arch. J. Musil 

6. Plán sportu                                                                                                         JUDr. M. Chadim 

7. Posouzení žádostí o dotaci v oblasti cest. ruchu a lázeňství (RGC M. Lázně)   JUDr. M. Chadim  

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

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

10. Různé  (Informace o zahájení lázeňských sezon v jednotlivých městech…)                                                                                                            

11. Závěr                                                                                                                 JUDr. M. Chadim 

 

1.Zahájení 

3. Kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání, kontrola usnesení 

  

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 a na návrh 

Ing. P. Kulhánka nechal odsouhlasit změnu programu, kdy prohlídka zámku byla přesunuta až 

na dobu po ukončení jednání. 

Konstatoval, že členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch jsou usnášeníschopní – přítomno 

bylo 9 z 12 členů.  

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

uvedený program  se zohledněním návrhu na přesun bodu č. 2.  

 

Hlasování Pro        9 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Na základě tohoto hlasování nebyl přijatý žádný úkol, spojený s prací Rady karlovarského 

kraje. 
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JUDr. M. Chadim provedl kontrolu  usnesení. Průběžně rozpracovaná jsou usnesení 33/2/18 – 

40/3/18. 

 

 

4. Informace o aktivitách Státního zámku Kynžvart a Kynžvartské daguerrotypii  

Ing. O. Cink  - kastelán Státního zámku Kynžvart – podrobně a názorně za pomoci power-

pointové prezentace představil státní zámek Kynžvart a služby pro veřejnost i aktivity, spojené 

s přípravou zajištění budoucí expozice daguerrotypie a poděkoval Karlovarskému kraji za 

podporu.  

 

 

5. Aktualizace PRKK  

S ohledem na souběh několika faktorů (připomínky členů komise ke stávající verzi aktualizace 

PRKK za oblast cestovního ruchu a lázeňství, červnový datum dokončování koncepce rozvoje 

cestovního ruchu atd.) dospěli všichni přítomní ke shodě,  že bude vhodné se k posouzení 

Aktualizace PRKK vrátit na jednání v září 2018. 

 

 

6. Plán sportu 

K předloženému Plánu sportu nevznesli členové komise žádné zásadní připomínky, 

konstatovali, že se s činnostmi v oblasti cestovního ruchu a lázeňství překrývá pouze minimálně 

a shodli se na jeho doporučení. 

 

Usnesení č. 42/5/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit návrh Plánu sportu. 

Hlasování Pro        9 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

 

7. Posouzení žádostí o dotaci v oblasti cest. ruchu a lázeňství (RGC M. Lázně) 

V úvodu jednání k tomuto bodu byla otevřená diskuse, která byla reakcí na skutečnost, že Rada 

Karlovarského kraje (dále RKK) v mnoha bodech nevzala ohled na doporučení členů Komise 

Rady karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch.  

Ing. arch V. Franta uvedl, že RKK je oprávněná rozhodnout jinak, než doporučuje příslušná 

komise a není právně vázána konzultovat s ní své rozhodnutí, ani znovu předmětnou komisi 

oslovovat za cílem nového posuzování žádostí. S ohledem na skutečnost, že k 24.5.2018 ještě 

nebyl zápis z jednání RKK ověřený, byla informace neveřejná a proto se omluvil, že nemůže 

vyslovit své stanovisko k jednotlivým žádostem o dotaci ve vazbě k  navrhnutým částkám. 

Výsledkem dlouhé a intenzivní diskuse je požadavek komise na Odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu (dále OKPPLaCR), aby po získání ověřeného zápisu 

připravil a zaslal členům komise  přehled žádostí, kde bude uvedená výše komisí  doporučené 

částky  a výše RKK odsouhlasené částky.  

 

V návaznosti na závažnost tématu přijali členové následující usnesení: 

Usnesení č. 43/5/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje, aby bylo přijaté rozhodnutí, na základě kterého bude v budoucnu  
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při schvalování dotací na jednání komise vždy přítomný člen vedení kraje, zodpovědný 

za danou oblast, aby mohl dobře přenést zdůvodnění komise u posuzovaných žádostí na 

jednání Rady Karlovarského kraje. 

Hlasování Pro        9 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Po tomto hlasování z jednání v 15:25 z pracovních důvodů odešel Ing. P. Kulhánek.  

 

Požadavek společnosti Royal Golf Club z M. Lázní byl projednaný a odsouhlasený, ale je 

potřebné, aby společnost zaslala svůj požadavek ještě jednou elektronicky na předepsaném 

formuláři pro individuální dotaci. Bc. Pavlovic  navrhnul, aby podmínkou přidělení dotace byl 

požadavek, aby společnost bezplatně poskytla Karlovarskému kraji fotografie a videa z dané 

akce, vhodné pro další propagaci kraje. 

 

Usnesení č. 44/5/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit individuální žádost o dotaci  společnosti Royal Golf Club 

z M. Lázní na pokrytí nákladů partnerství na summitu Golf Digest ve výši 70.000 Kč. 

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

 

8. Informace o činnosti OKPPLaCR 
Ing. arch. V. Franta rozebral v úvodu svého vystoupení personální potíže OKPPLaCR a vyjádřil 

naději, že v září by mohl být stav stabilizovaný. 

Další části jeho zprávy o činnosti odboru byly na základě požadavku JUDr. M. Chadima 

z časových důvodů  přesunuty  -  budou členům podány na následujícím jednání komise. 

  

 

9. Informace o aktivitách Živého kraje 

Ing. P. Židlický podal základní informace o více než 20 aktivitách destinační agentury 

realizovaných v posledním období a naplánovaných na nejbližší období. Škála působení je 

velice široká – o podrobnosti je možné individuálně požádat Ing. Židlického 

(zidlicky@zivykraj.cz ) 

 

 

10. Různé 

V rámci tohoto bodu informovala zapisovatelka, že paní K. Maříková zjistila hodně informací 

o zplyňování kalů v Sokolově. Všechny zprávy vyznívají uklidňujícím dojmem a  vyplývá 

z nich, že by tato aktivita neměla negativně ovlivňovat ovzduší, ani podzemní vody. Materiály 

budou členům zaslány k bližšímu seznámení se s nimi společně se zápisem. 

V plném rozsahu byla přečtená zpráva Ing. V. Černého – jednatele společnosti Letiště Karlovy 

Vary s.r.o. o dalším vývoji řešení problému na letišti. Dopis a mapka budou také přílohou 

zápisu. 

Zapisovatelka a Mgr. V. Vodičková informovaly za OSV a OKPPLaCR členy komise o akci 

Czech Fashion Week, konající se 16.6.2018 a požádaly členy, aby vyvinuli součinnost při šíření 

informace na základě podkladů, které obdrží v nejbližších dnech. 
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V 16:10 se omluvila z dalšího průběhu jednání paní G. Dostálová. 

 

Ing. J. Richter navrhnul pozvat na některé z příštích jednání paní hejtmanku, aby se  dořešila 

otázka získávání pracovních sil z Ruské federace, jelikož ví o možnosti získat na období 1 roku  

pracovníky (kuchaře a číšníky) pro hotely a lázeňské domy v našem regionu.  

Usnesení č. 45/5/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch pověřuje JUDr. M. 

Chadima pozváním hejtmanky Karlovarského kraje na jednání o zajištění pracovních sil 

z Ruské federace. 

Hlasování Pro        7 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Dále Ing. J. Richter informoval  o blížící se konferenci, jednající o dalších možnostech 

přeshraniční spolupráce a přislíbil zjistit podrobnosti. 

 

Členové si vyměnili poznatky z doposud realizovaných oslav zahájení sezony – všechny měly 

dle předběžného hodnocení u laické i odborné veřejnosti kladný ohlas. 

 

 

11. Závěr  

2.   Prohlídka státního zámku Kynžvart 

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

Miloslavem Chadimem ukončeno v 16:30 hod. a zájemci byli pozváni na prohlídku Státního 

zámku Kynžvart (přesunutý bod č. 2) s osobním výkladem kastelána  - Ing. O. Cinka. Prohlídka 

interiérů zámku byla účastnícími se členy ohodnocena velice pozitivně – ukončena byla v 17:45 

hod. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miloslav Chadim v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

30. 5. 2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 


