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U s n e s e n í 
 

 

ze 16. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného 20. září 2018 od 14:00 hod.  

v zasedací síni Rady města Ostrov, Městský úřad města Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov. 

 

 

Přítomni:   JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková,  A. Hlavínová, Mgr. V. Linhart (příchod 14:20),  

                  Mgr. Bc. M. Odlevák, Bc. Josef Pavlovic (odchod v 16:00 hod.), M. Pernica,  

                  Ing. J. Richter, J. Vrbová 

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

Hosté:        Ing. J. Ciglanský, p-í I. Leupold, p-í H. Šebestová, Mgr. V. Vodičková,  

                  Ing. J. Železný, Ing. P. Židlický 

                  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. Cestovní ruch ve městě Ostrov                                                                   Ing.  J. Železný 

5. Aktualizace PRKK                                                                                 Ing. arch. J. Musil 

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

7. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Top race 

agency, z.s.                                                                                            Mgr. V. Vodičková 

8. Činnost CCB                                                                                                   K. Nožičková 

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

10. Různé                                                                                                            

11. Závěr                                                                                                        JUDr. M. Chadim 

 

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

JUDr. M. Chadim ve 14:03 hod. V úvodu jednání přivítal přítomné členy i hosty, omluvil 

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

Konstatoval, že členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch jsou na 16. jednání komise 

usnášeníschopní.  

 

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

uvedený program s tím, že bude vypuštěný bod č. 5 (předseda komise byl vedoucím odboru 

písemně informován o časovém nesouladu termínu konání komise a schvalování materiálu 

v Zastupitelstvu Karlovarského kraje) a informace o činnosti CCB přednese místo paní 

Nožičkové Mgr. V. Vodičková.  

 

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 
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Na základě tohoto hlasování nebyl přijatý žádný úkol. 

 

 

3. Kontrola usnesení 

JUDr. M. Chadim provedl kontrolu  usnesení.  

Z úkolů z r. 2018 jsou v řešení úkoly č. 40/3/18, 43/5/18,44/5/18 a 48/6/18.  
 

 

4. Cestovní ruch ve městě Ostrov 

Starosta – Ing. J. Železný seznámil členy s úrovní a rozsahem cestovního ruchu ve městě 

Ostrov, jeho potenciálu pro další rozvoj i o  problémech, které město v tomto segmentu služeb 

má. Vyzvedl spolupráci se zahraničím i první výsledky na poli kongresových akcí. Informace 

ocenili přítomní členové pro svou práci jako velice přínosné a mnoha ohledech nové. 

 

 

5.  Aktualizace PRKK 

Bod nebyl  v souladu se schválenými úpravami programu projednáván. 

 

 

6. Informace o činnosti OKPPL a CR 

Vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Mgr. V. Vodičková 

vysvětlila důvod nepřítomnosti Ing. arch. V. Franty, který se souběžně účastnil společně 

s panem primátorem jednání v Praze ohledně UNESCO.  

Podrobně informovala o dění na oddělení cestovního ruchu, kde se podařilo stabilizovat 

personální situaci a o vývoji v oblasti lázeňství, kterému Karlovarský kraj věnuje zvýšenou 

pozornost.   

Poprosila předsedu komise o větší prostor v programu říjnového jednání komise, kde chce za 

odbor společně s Ing. arch. V. Frantou podrobněji informovat o návrhu změn v pravidlech pro 

dotační tituly Karlovarského kraje na úseku cestovního ruchu, o koncepci cestovního ruchu a o 

rozvoji balneologie v Karlovarském kraji. 

Pozvala členy komise na workshop o Unesco do Krajské knihovny, který se bude konat 15. 

října 2018. 

Paní Vrbová požádala v návaznosti na sdělené informace zvážit účast zástupců zpracovatele 

koncepce na následujícím jednání. K tématu lázeňství a případného sídla budoucí vědecko-

výzkumné organizace a jejich aktivit proběhla krátká diskuse, z níž vyplynulo, že by se měla 

zvážit s ohledem na historii balneologického institutu v M. Lázních i varianta umístění sídla 

této instituce do M. Lázní. 

 

 

7. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Top race 

agency, z.s. 

 

Mgr. V. Vodičková  společně s Ing. P. Židlickým zodpověděli dotazy členů ohledně tohoto 

požadavku. Členové následně podporu odsouhlasili a přijali následující usnesení: 

 

Usnesení č. 49/9/18 
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Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje přidělit  společnosti Top race agency, z.s.  individuální dotaci ve výši  

50.000 Kč. 

Hlasování Pro      8  Proti      0     Zdržel se hlasování  0         

 

 

8. Činnost CCB 

Mgr. V. Vodičková  informovala přítomné, že účastníci pracovní schůzky (významní aktéři 

cestovního ruchu z našeho regionu), zabývající se kongresovou turistikou, dospěli k závěru, že 

ubytovací zařízení v Karlovarském kraji nemají potenciál pro úspěšný boj o klienty s 3- 4 tisíci 

účastníků a to ani za podmínky pobídkové podpory ze strany kraje. Je potřebné se soustředit na 

menší akce do 150 os, které budou mít zájem o mimosezonu. V jiných částech roku je kapacita 

vytížena lázeňskými a turistickými aktivitami. 

 

 

9.Informace o aktivitách Živého kraje 

Ing. P. Židlický osobně informoval o početných aktivitách destinační agentury v letním období. 

Upozornil, že v nejbližším období bude region prezentován na veletrzích ITEP Plzeň, 

v Jekatěrinburgu, Petrohradě, Lipsku a Kodani. Zmínil, že přetrvávají potíže ohledně možností 

čerpání dotací z MMR, nicméně i přesto destinační agentura žádost odeslala. Zdůraznil ovšem, 

že hlavní zaměření destinační agentury nespočívá v čerpání dotací. 

Živý kraj pokračuje v propagaci Žluticka, Valečska, Toužimska; byl vytvořený 30. díl Toulek 

po Karlovarském kraji, chystá se tvorba nových propagačních materiálů, tisk trhacích map, 

informačního materiálu pro rodiny s dětmi, aktualizace materiálu o lázeňství.  

 

 

8. Různé 

JUDr. M. Chadim informoval členy komise o  návštěvě paní hejtmanky ve Sverdlovském kraji. 

 

9. Závěr 

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

Miloslavem Chadimem ukončeno v 16:35 hod.  

 

 

 

 

 

  JUDr. Miloslav Chadim v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 1. 10. 2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 


