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Usnesení 

Ze 7. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

konaného dne 14. 9. 2016 ve 14:30  hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

 

 

 

Přítomni:  Mgr. Blažek, Mgr. Červená, p. Dvořáková, Ing. Klingora, 

Ing. Kulhánek, Ing. Richter, pí Šťastná, p. Vršecký 

 

Omluveni:  Ing. Janisch, MUDr. Kosorinová, p. Šebestová, Mgr. Zahradníček   

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Ciglanský, Ing. Hávová, Ing. Židlický 

  

 

 

Jednání zahájil ve 14.30 hodin a ukončil v 15.40 hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

pro lázeňství a cestovní ruch, Ing. Kulhánek a byl schválen následující program: 

 

1. Uvítání 

2. Destinační agentura - faktický rozběh činnosti, rozděleni aktivity mezi stávající odbor a DA, 

finanční prostředky v rozpočtu na rok 2016 a jejich využití – Ing. Židlický 

3. Národní program podpory rozvoje CR - finální formát a podmínky podpory – 

Ing. Adamec 

4. Aktuální stav jednání o nových leteckých linkách - Düsseldorf, Tel Aviv –  

Ing. Kulhánek 

5. Lázeňský a ubytovací poplatek - aktuální stav projednáváni – Ing. Kulhánek 

6. Informace z jednání Rady pro strategii CzT – Ing. Kulhánek 

7. Marketingové aktivity Karlovarského kraje realizované od počátku roku – souhrn (veletrhy, 

fam a press tripy, inzerce – témata, umístění, vizuály) – OCR KK 

8. Různé  

 

 

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

Destinační agentura – faktický rozběh činnosti, rozdělení aktivity mezí stávající odbor a DA, 

finanční prostředky v rozpočtu na rok 2016 a jejich využití  

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí předložené informace  

 

    

 

Národní program podpory rozvoje CR -  finální formát a podmínky podpory  

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí podané informace  
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Aktuální stav jednání o nových leteckých linkách – Düsseldorf, Tel Aviv  

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí předložené informace  

 

     

Lázeňský a ubytovací poplatek – aktuální stav projednávání   

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí předložené informace  

 

 

Informace z jednání Rady pro strategii CzT   

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí předložené informace  

 

 

Marketingové aktivity Karlovarského kraje realizované od počátku roku – 

souhrn (veletrhy, fam press tripy, inzerce, - témata, umístění, vizuály)   

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí předložené informace   

 

 

Různé 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

- vzala na vědomí předložené informace a doporučuje Radě 

Karlovarského kraje zahrnout Festival světelných instalací v K. Varech 

a Filmový festival v M. Lázních do podporovaných aktivit roku 2017  

 

 

 

 

Termín dalšího zasedání komise 16. 11. 2016. 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 23. 9. 2016 

Zapsala Bc. Hana Rovenská 

 

 

 

              Ing. Petr Kulhánek v. r. 
 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro lázeňství a cestovní ruch 


