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Usnesení 

ze 4. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného dne 23. 05. 2013 ve 14 hodin v hotelu Olympia v Mariánských Lázních 

 

 

Přítomni:  Ing. Edmund Janisch, Ing. Petr Kulhánek, Ing. Jiří Richter, Ing. Šnajdr,         

pí Šťastná  

  

Omluveni:  Mgr. Blažek, p. Haas, Ing. Klingora, MUDr. Kosorinová, Mgr. Odlevák,      

pí Šebestová, Ing. Vlajentová 

 

Ostatní zúčastnění: Ing Adamec, Ing. Ciglanský, Ing. Hávová, PhDr. Oleg Kalaš, pí Rovenská 

 

Jednání zahájil ve 14 hodin a ukončil v 16 hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

pro lázeňství a cestovní ruch Ing. Edmund Janisch.  

Předseda přivítal zúčastněné a poděkoval řediteli hotelu Olympia, panu Ing. Šnajdrovi,                   

za poskytnutí prostor a občerstvení na jednání komise. 

 

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

program. Projednání bodu č. 5 bylo přeloženo na další jednání Komise.  

 

1.Vyhodnocení účasti na veletrzích CR od začátku roku 2013 

2. Realizace nových propagačních materiálů CR 

3. Fotosoutěž – finální příprava před vyhlášením 

4. Čerpání z rozpočtu Karlovarského kraje pro oddělení lázeňství a CR 

5. Kongresová turistika – pí Nožičková 

6. Zhodnocení zahájení lázeňské sezony 

7. Přípravovaný zákon o cestovním ruchu – Ing. Hávová 

8. Různé 

 

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Vyhodnocení účasti na veletrzích 

usnesení č. 01/05/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- bere na vědomí informace o účasti Karlovarského kraje v 1., 2., a 3. 

čtvrtletí roku 2013 

 

    

Realizace nových propagačních materiálů 

usnesení č. 02/05/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- bere na vědomí informace k tomuto bodu podané 
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Fotosoutěž – finální příprava 

usnesení č. 03/05/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch  

- projednala a vzala na vědomí témata a organizační zajištění fotosoutěže 

 

Čerpání z rozpočtu Karlovarského kraje pro oddělení lázeňství a CR 

usnesení č. 04/05/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- bere na vědomí informace k tomuto bodu podané 

 

Zhodnocení zahájení lázeňské sezony 

usnesení č. 05/05/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- bere na vědomí informace k tomuto bodu podané 

 

Připravovaný zákon o cestovním ruchu 

usnesení č. 06/05/13 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- bere na vědomí informace k tomuto bodu podané 

 

 

 

 

 

 

Termín 5. zasedání Komise 12. 6. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 23. 05. 2013 

Zapsala Hana Rovenská 

 

              Ing. Edmund Janisch v. r. 
 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro lázeňství a cestovní ruch 


