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KARLOVARSKÝ  KRAJ
RADA - KOMISE PRO KULTURU,  LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
KARLOVARSKÉHO KRAJE
_________________________________________________________________________

Zápis
                                    ze 8. jednání Komise Rady Karlovarského kraje 
                                           pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
                                                   konané dne 21. prosince 2006 
na Krajském úřadu KK v Karlových Varech

Přítomni :       	RNDr. Tomáš Vylita, Petr Hanzík, Ing. Oldřich Kalenda, Marian Odlevák, Stanislav Pochman

Hosté :          	Ing. Jiří Behenský, Jana Spirová

Omluveni:	PhDr. Kamila Bešťáková, Jiří Chval, Jiří Novák

Neomluvena :	paní Němečková

Program :                 l.   Uvítání
2.	Schválení programu jednání
3.	Informace náměstka hejtmana Ing. Behenského
4.	Příprava plánu práce komise na I. + II.Q r. 2007
5.	Různé




K bodu 2
Program jednání byl bez připomínek schválen. Hlasování (5 – 0 – 0)

K bodu 3
Pan náměstek ve stručnosti prezentoval Regionální operační program na r. 2007 – 2013 (zdroje financování : 7,1 miliard Kč z EU; existence sektorových operačních plánů pro rozvoj průmyslu, lidské zdroje a životní prostředí vč. zemědělství v působnosti příslušných ministerstev ČR). Prioritami ROP jsou :

	Rozvoj městských aglomerací
	Rozvoj venkova

Dopravní infrastruktura a obslužnost
Atraktivity a infrastruktura cestovního ruchu.

Každý rok bude k dispozici cca 1/7 financí, každým rokem budou vyhlašovány výzvy k rozvojovým projektům.



K bodu 4

Plán práce komise I. + II. Q r. 2007

Členové komise vyjádřili vůli pokračovat v nastaveném způsobu své práce, tedy přispívat k rozvoji kultury, lázeňství a CR v rámci KK fundovaným poradenstvím Radě KK. K tomu je nezbytné průběžně aktualizovat své poznatky o objektech a aktivitách v uvedených oblastech působnosti komise. Komise tedy kromě individuální práce svých členů hodlá provést rekognoskaci následujících lokalit KK:

	Technické památky: Důl Jeroným (terénní rekognoskace + SWOT analýza)

Památky lidové architektury : Nový Drahov, Doubrava u Chebu (dtto)
Muzea a galerie KK: Muzeum Žlutice, Galerie umění Karlovy Vary – posouzení přístupnosti, nabídky, návštěvnosti, možností rozvoje subjektů
	Lázeňství : Lázně Kynžvart – posouzení možností udržení a dalšího rozvoje dětských léčeben na území KK, přesun léčby nefritid aj. nemocí u dětí z Mariánských Lázní 
do Lázní Kynžvart.
Církevní památky: premonstrátský klášter Teplá, trapistický klášter Nový Dvůr, poutní areál Chlum sv. Máří – možnosti pomoci KK při rozvoji těchto komplexů
Archeologické památky: Kolová u Kynšperku, možnosti vzniku atraktivit v rámci ROP (viz výše)
	Nabídka hradních a zámeckých objektů: Horní Hrad, využití krajských dotací k rozvoji areálu, SWOT analýza dalších dotací ze strany KK
	Ochrana krajinného rázu jako kulturní památky: Ašský výběžek (wappensteiny, hranice Sasko/Bavorsko/Čechy aj.). 


Dále komise hodlá spojit své aktivity s lokalitami, v nichž jsou za přispění KK pořádány významné kulturní akce. O účasti alespoň jednoho z členů komise bude proveden záznam a prezentován Komisi na jejím následujícím zasedání k vyhodnocení účelnosti další podpory akce z fondů KK.

Oficiální část jednání komise byla ukončena v 16:50 hodin.


Karlovy Vary dne 21.12. 2006

Zapsal a za správnost: 	RNDr. Tomáš Vylita 
předseda komise 

Rozdělovník : členové komise, stálí hosté, Oddělení organizační a spisové služby Krajského úřadu Karlovarského kraje

Příloha 1:	Usnesení z 8. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch 

Příloha = Bod 4 ze zápisu.

