
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje 

 

 

 

Č. j.:13/KV/16 

  

U s n e s e n í 

z 30. zasedání Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 20. 9. 2016 ve 13:00 hodin v Karlových Varech 

 

 

Přítomni: Ing. Jiří Nešpor, Ing. Stanislav Hubka, Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Bursík, 

Václav Veselý, Ing. Pavel Paprsek, Barbora Vojtová, Ing. Zdeněk Klingora 

  

 

Omluveni: Václav Černý 

 

  

Neomluveni:  0 

 

 

Hosté:  0 

  

 

Stálý host: Hana Šnajdrová, předsedkyně ANNA KK, z. s. - omluvena 

 

  

 

Jednání bylo zahájeno ve 13:05 hodin a ukončeno ve 14:05 hodin.  

 

 

Členové Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje schválili tento program: 

 

 

Program: 

 

1) Schválení programu jednání 

2) Informace o produktu DER ENTDECKERPASS FÜR DIE GESAMTE REGION  

   (podá pan Ing. Klingora) 

3) Vyhodnocení spolupráce neziskového sektoru v přeshraničním styku 

   (podá Hana Šnajdrová, předsedkyně ANNA KK, z. s.) 

4) Různé – článek z internetových Krajských listů 
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Program jednání: 

 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Schválení programu jednání. Všichni přítomní souhlasí s programem jednání tak, jak je uvedený v 

pozvánce.  

  

Program byl schválen. 

 

 

2. Informace o produktu DER ENTDECKERPASS FÜR DIE GESAMTE REGION  

   (podá pan Ing. Klingora) 

 

Ing. Bursík 

Již před minulým jednáním komise zaslal pan Ing. Klingora zapisovatelce materiály do bodu různé 

– informace o produktu DER ENTDECKERPASS FÜR DIE GESAMTE REGION 

(METROPOLREGION NÜRNBERG), které dostali všichni členové na stůl. Bylo navrženo zařadit 

tento bod na zářijové jednání komise, aby ho mohl pan Ing. Klingora osobně okomentovat. 

 

Ing. Klingora 

Šlo o impuls  - námět směrem ke spolupráci Karlovarského kraje a Metropolregionu Norimberk. 

Jedná se o jednu z mnoha činností tohoto regionu v oblasti cestovního ruchu. Tento produkt je 

jakýmsi pasem pro vstupy na kulturní a sportovní akce.  

Domnívá se, že by se mělo urychlit vytváření administrativních podmínek na straně naší a 

související aktivní komunikaci se stranou německou tak, aby došlo k rychlejšímu zapojení kraje do 

aktivit Metropolregionu s tím, že podíl na produktech typu "Enteckerpaß" může významně pomoci 

vzájemné spolupráci i cestovnímu ruchu. 

 

Ing. Nešpor 

Věděl o tom, že něco takového existuje. A velmi by uvítal, kdyby se podařilo něco podobného 

zrealizovat se zapojením Karlovarského kraje  

 

Ing. Bursík 

Poděkoval panu Ing. Klingorovi za jeho námět. 

 

usnesení č. 51/09/16 

Komise Rady Karlovarského kraje pro vnější vztahy doporučuje Destinační agentuře navázat úzkou 

spolupráci s Metropolregionem Norimberk především na úrovni cestovního ruchu a dále doporučuje 

uvážit zřízení „návštěvnické karty“ po vzoru "Enteckerpaß" z Metropoleregionu Norimberk. 

 

Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0 

 

 

3. Vyhodnocení spolupráce neziskového sektoru v přeshraničním styku 

   (podá Hana Šnajdrová, předsedkyně ANNA KK, z. s.) 

 

Ing. Bursík 

Jedná se o bod z Plánu činnosti Komise pro vnější vztahy na rok 2016, který byl přiřazen na říjnové 

jednání. Pan předseda požádal paní Hanu Šnajdrovou,  

předsedkyni ANNA KK, z. s. o vyjádření a informace k tomuto tématu již na zářijovém jednání 

komise, vzhledem ke krajským volbám, které se uskuteční začátkem října. 
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Hana Šnajdrová 

V den zasedání komise se omluvila z účasti na jednání Komise pro vnější vztahy. 

 

 

4. Různé – článek z internetových Krajských listů 

 

Ing. Bursík 

Všichni členové komise dostali na stůl článek z internetových Krajských listů „Kraj se stal členem 

asociace čínských a evropských regionů“. Jedná se o informaci ze třetího setkání lídrů Asociace 

čínských guvernérů a představitelů zemí střední a východní.  

 

V závěru jednání podepsal hejtman Karlovarského kraje Martin Havel za účasti delegace vedené 

premiérem Bohuslavem Sobotkou dohodu o vstupu do asociace. Ostatní viz článek.  

 

Členové komise berou tuto informaci na vědomí. 

 

Jelikož se jedná o poslední zasedání Komise pro vnější vztahy v tomto volebním období a v tomto 

složení členů komise, poděkoval závěrem pan předseda Petr Bursík všem přítomným za spolupráci 

a popřál jim mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. 

 

 

 

 

Zapisovatelka:  Bc. Monika Veselá 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 20. 9. 2016 

 

 

 

 

            

                       Ing. Petr Bursík, v. r.  

                        předseda   

                      Komise Rady Karlovarského kraje pro vnější vztahy  


