
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje  

pro otevřenou společnost a nové technologie  

 

 

 

Usnesení 

 

11. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie 

konaného dne 10.12.2018 od 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Michal Šťovíček, Mgr. Čermák, Bc. Petra Vaněk (odchod v 15:30), Petr Vrba, 

Antonín Lebeda, Ing. Kubičko, Ing. Pixová, Ing. Kropáček, Ing. Růžek  

 

 

Omluveni:  Mgr. Borka, Lukáš Jadlovský  

   

 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Janů,  Ing. Nováček, Mgr. Veronika Vodičková, Martin Karas,  

Ing. Korandová - zapisovatelka 

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin a ukončil v 16:30 Michal Šťovíček, předseda Komise Rady 

karlovarského kraje pro otevřenou společnost a nové technologie.  

 

 

Členové komise schválili program zasedání komise.  

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání  

3. Kontrola plnění usnesení 

4. Kulturní kalendář  

5. Příprava plánu práce na rok 2019 (participativní rozpočet, el. oběh dokumentů…) 

6. Stanovení termínů zasedání na rok 2019 

7. Různé   

8. Závěr 

 

hlasování: 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Program jednání: 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení  

 
Komise bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení komise Rady Karlovarského 

kraje ke dni  10. 12. 2018  

 

Bez usnesení. 



   

 

 

 

 

4. Kulturní kalendář 

    
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Karlovarského kraje informovala členy komise o kalendáři akcí Karlovarského kraje. Sdělila členům 

komise, že kalendář v této podobě je provozován od roku 2012, nejdříve na webu Karlovarského kraje, po 

vzniku destinační agentury Živý kraj byl přemístěn na jejich web. V současné době se jedná o  
nejnavštěvovanější sekci turistického portálu ŽIVÝ KRAJ  - 237 514 zobrazení, z toho 152 658 z regionu 

(64,33 % ). 

Vzhledem k tomu, že portál Živý kraj je orientován především na návštěvníky, kteří přijíždějí do 

Karlovarského kraje, bude kulturní kalendář v této podobě (orientovaný na obyvatele KK) vypnut a 

nahrazen kalendářem významných kulturních událostí konaných v Karlovarském kraji. Proto je potřeba 

vytvořit nový kulturní kalendář pro obyvatele Karlovarského kraje, který bude informovat o všech 

kulturních akcích, které se konají pokud možno ve všech obcích Karlovarského kraje. 

 

Usnesení č.20/12/18 

 

Komise doporučuje Radě Karlovarského kraje zajistit kroky vedoucí k vytvoření kulturního 

kalendáře na prostředcích Karlovarského kraje. 

 

 

hlasování: 

 

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

5. Příprava plánu práce na rok 2019 (participativní rozpočet, el. oběh dokumentů…) 
 

Členové komise diskutovali nad tématy plánu práce na rok 2019, konečná verze plánu bude k dispozici na 

příštím zasedání komise. 

 

Bez usnesení. 

 

 

6. Stanovení termínů zasedání na rok 2019 

 
Termíny konání zasedání komise budou upřesněny na 1. zasedání v lednu 2019, až členové budou mít 

rozpisy i ostatních komisí a výborů. 

 

Bez usnesení. 

 

 

 

7. Různé  

 
Proběhla diskuse o termínu lednového zasedání. Termín byl stanoven na 7.1.2019 

 

 

hlasování: 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 



   

 

 

8. Závěr 
 

Příští jednání komise se uskuteční 7. 1. 2019 od 15:00 hodin. 

 

  

                

                                                                                                   Michal Šťovíček, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro otevřenou společnou a nové technologie 

 

V Karlových Varech dne 10. 12. 2018 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 


