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U s n e s e n í 
 

 

ze 17. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného 25. října 2018 od 14:00 hod. 

v zasedací místnosti A 118 na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, K. Vary 

 

 

 

Přítomni:   JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková (odchod v 16:15), G. Dostálová (odchod 15:10), A. Hlavínová, 
      Ing. P. Kulhánek (příchod v 14:18, odchod v15:35), Mgr. V. Linhart (příchod 14:15,  odchod 14:55),  

       K. Maříková, Mgr. Bc. M. Odlevák (příchod 14:08), Bc. Josef Pavlovic (příchod ve 14:05),  

       M. Pernica, Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Hosté:       Ing. arch. V. Franta, Ing. L. Klika, p-í H. Šebestová, 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. Představení návrhu Koncepce cestovního ruchu a lázeňství      Ing. arch. V. Franta/Ing. L. Klika 

6. Řešení sídla balneologického institutu                                                              JUDr. M. Chadim 

7. Informace o výsledcích pracovní cesty paní hejtmanky do Jekatěrinburgu         p.  Jana Vrbová 

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

9. Různé                                                                                                            

10. Závěr                                                                                                                 JUDr. M. Chadim 

 

 

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

JUDr. M. Chadim ve 14:00 hod. a přivítal přítomné členy i hosty. V úvodu jednání  bylo 

přítomno 8 členů a od zbývajících 4 bylo avizováno krátké zpoždění. JUDr. M. Chadim 

konstatoval, že členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch jsou na 17. jednání komise 

usnášeníschopní.  

 

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

uvedený program s tím, že bod č. 5  bude projednán s ohledem na hosty z Prahy jako první 

v pořadí. 

Hlasování Pro        8 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

 

Na základě tohoto hlasování nebyl přijatý žádný úkol. 

 

5. Představení návrhu Koncepce cestovního ruchu a lázeňství 
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Spolutvůrce návrhu koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 

– 2023 – Ing. Ladislav Klika (MindBridge Consulting a.s.) představil  Odborem kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu členům komise předkládaný materiál. Zaměřil se 

především na strategické cíle a opatření, připomenul dobrý potenciál kraje i rizika, která můžou 

rozvoj ovlivnit nepříznivě. V průběhu prezentace reagoval na dotazy členů a v závěru také na  

připomínky Ing. J. Richtera, Ing. P. Kulhánka a dalších. 

JUDr. M. Chadim zhodnotil připravený návrh kladně. Členové s jeho hodnocením souhlasili a 

v rámci diskuse dospěli k názoru, že po v diskusi předjednaném zapracování připomínek 

(především přeshraniční spolupráce, rozvoje MTZ, zohlednění církevní turistiky, zaměření škol 

na přípravu vhodně profesně zaměřených  pracovních sil, leteckého spojení z místního letiště, 

UNESCO-tématiky a upozornění,  že v závěru uvedený akční plán je pouhou ukázkou 

nasměrování budoucího akčního plánu) budou považovat návrh koncepce za vyhovující. 

Kontrolou zapracování výše uvedených připomínek do stávající verze návrhu koncepce pověřili 

členové Ing. arch. V. Frantu a Mgr. V. Vodičkovou. Až takto upravenou verzi bude odbor 

oprávněný předložit Radě Karlovarského kraje ke schválení a finální verzi koncepce zašle na 

vědomí zapisovatelce. 

Na základě tohoto kroku bylo přijaté následující usnesení: 

 

Usnesení č. 50/10/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu  předkládanou Koncepci rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 

2018 – 2023.  

Hlasování Pro      12  Proti      0     Zdržel se hlasování  0         

 

3. Kontrola usnesení 

JUDr. M. Chadim provedl kontrolu  usnesení.  

Z úkolů z r. 2018 je v řešení úkol 43/5/18, a 48/6/18, 49/9/18. 

Usnesení 48/6/18 (kartičky pro členy komise pro oprávnění účastnit se akce, podpořené 

z dotace odboru) a usnesení  43/5/18 (účast zastupitele při projednávání návrhu dotací, 

schvalovaných komisí) bude dořešené ve spolupráci s odborem v rámci Pravidel pro příjem a 

hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.  
 

 

4.  Informace o činnosti OKPPL a CR 

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

představila návrh Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském 

kraji, který už v sobě má zapracované všechny dosavadní připomínky členů komise a hlavně 

vypracovaná hodnotící kritéria. Drobnou připomínku ohledně složení hodnotící komise, vznesl 

Mgr. M. Odlevák a doporučil z praktického a dlouhodobějšího hlediska odsouhlasit verzi 

s funkcemi bez jmen. Jeho návrh byl akceptován. 

Mgr. V. Vodičková se obrátila na JUDr. M. Chadima s dotazem, zda bude ochotný být za 

komisi pro lázeňství a cestovní ruch členem hodnotící komise. Předseda komise byl členy tímto 

úkolem pověřený a byl domluvený následující postup při přidělování dotací v oblasti lázeňství 

a cestovního ruchu: pracovní návrh na přidělení dotací bude zpracován odborem a zaslán 

členům komise, ta připomínky sdělí předsedovi, který je  přednese na jednání hodnotící komise 
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a hodnotící komisí zpracovanou verzi bude na svém dalším jednání komise pro lázeňství a 

cestovní ruch  doporučovat/nedoporučovat k projednání Radě Karlovarského kraje.  
Výsledkem diskuse a dohodnutého postupu bylo toto usnesení: 

 

Usnesení č. 51/10/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch doporučuje Radě 

Karlovarského kraje schválit Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu  předkládaná Program pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního 

vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu 

v Karlovarském kraji  

Hlasování Pro      10  Proti      0     Zdržel se hlasování  0         

 

Vystoupení Ing. arch. V. Franty, týkající se vývoje v oblasti balneologie  bylo volně propojené 

s obsahem bodu č. 6. 

 

6. Řešení sídla balneologického institutu     

JUDr. M. Chadim informoval členy, že je vedením města Mariánské Lázně pověřený tlumočit 

členům komise, odboru i Ing. arch. V. Frantovi, že město Mariánské Lázně by si přálo stát se 

sídlem budoucího balneologického institutu – v.v.i. 

Proběhla rozsáhlá diskuse s názory a argumentací pro i proti tomuto řešení.  

Ing. arch. V. Franta informoval členy o stávající pracovní verzi postupu při úsilí  Karlovarského 

kraje o rozvoj balneologie a založení v.v.i., požadavcích  na potřebné podklady pro zřizovací 

listinu (název a sídlo jsou podmínkou pro založení), o předpokládaných požadavcích na 

odborníky, předpokládaném zapojení SMART akcelerátoru, zapojení spolupráci s KARP. 

Zdůraznil dobrou dostupnost budoucího sídla pro celou ČR, vysvětlil nový postoj k digitalizaci 

balneologické knihovny, požadavku na referenční laboratoře, blízkost krajské nemocnice, či 

vysoké školy, vhodně odborně zaměřené  apod.  

Členové došli k závěru, že požádají odbor o přípravu racionálních argumentačních podkladů, 

které vyhodnotí plusy a mínusy obou řešení, v případě, že by sídlo v.v.i. bylo v K. Varech nebo 

v  M. Lázních  a vezme přitom v potaz na jednání uvedené připomínky a návrhy Ing. Richtera, 

Mgr. Odleváka, JUDr. Chadima, Ing. P. Kulhánka, p. Šebestové, Bc. Pavlovice. 

                                                           

7. Informace o výsledcích pracovní cesty paní hejtmanky do Jekatěrinburgu  

Paní Jana Vrbová informovala o zářiové cestě paní hejtmanky – Mgr. Jany Mračkové 

Vildumetzové  - do Ruské federace. Připomenula, že tato cesta navázala na požadavek komise 

řešit složitou personální situaci v lázeňských domech a hotelích našeho regionu získáním 

pomoci ze zahraničí. V Jekatěrinburgu proběhlo několik jednání, které vytvořili dobrý základ 

pro zlepšení situace v našich ubytovacích a lázeňských zařízeních.  

Bližší informace o potenciálních partnerech z řad školských zařízení i reakci na návštěvu paní 

hejtmanky v místním tisku naleznete v příloze.  

 

 

8. Informace o aktivitách Živého kraje 

Ing. P. Židlický, který se z účasti na  jednání z pracovních důvodů předem omluvil, připravil 

přehled aktivit DA Živý kraj  za poslední období.   

Základní výčet aktivit udělala Ing. E. Hávová, plné znění připraveného materiálu je v příloze 

zápisu. V případě dotazů je Ing. P. Židlický členům k dispozici na pracovním tel., nebo mailu. 
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8. Různé 

 

Ing. arch. V. Franta upozornil, že pro další období se plánuje změna v orgánech a  financování 

Destinační agentury pro Karlovarský kraj - Živý kraj z.s. a připomenul, že M. Lázně by měly o 

svém členství rozhodnout ve vlastním zájmu co nejrychleji. 

 

JUDr. M. Chadim vyhověl požadavku Mgr. V. Vodičkové na změnu termínu listopadového 

jednání. Členové se shodli na datu 15.11.2018. Místo i hodina zahájení zůstává – jednání 

proběhne na Karlovarském kraji od 14:00 hod.  

 

Přílohou zápisu bude také zpráva z Odboru zdravotnictví, které reagovalo na náš požadavek o 

zjištění dojezdových časů v Karlovarském regionu. 

 

Další přílohu bude tvořit Průběžné zhodnocení plnění Plánu práce Komise Rady Karlovarského 

kraje pro lázeňství a cestovní ruch na rok 2018. Své návrhy pro rok 2019 můžete zasílat do 12. 

listopadu na mail: elena.havova@kr-karlovarsky.cz  . Zapisovatelka zaslané podklady zpracuje 

a členové se na jednání  dne 15.11.2018  k návrhu  Plánu práce vyjádří. 

 

 

9. Závěr 

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

Miloslavem Chadimem ukončeno v 16:30 hod.  

 

 

 

 

 

  JUDr. Miloslav Chadim v.r. 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 26. 10. 2018 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 

mailto:elena.havova@kr-karlovarsky.cz

