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U s n e s e n í 
 

 

z 22. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch, 

konaného dne 25. dubna 2019 od 14:00 hod. 

v zasedací místnosti A 335 na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88,  

K. Vary 

 

 

Přítomni:   G. Dostálová (odchod 15:10),  A. Hlavínová, Mgr. V. Linhart (odchod 14:40),  

                  Mgr. Bc. M. Odlevák, Bc. Josef Pavlovic (příchod 14:10, odchod 16:00),  

                  M. Pernica, Ing. J. Richter 

Omluveni: JUDr. M. Chadim, J.  Čepičková, Ing. P. Kulhánek, K. Maříková, J. Vrbová 

Ostatní zúčastnění: 

Ing. E. Hávová – zapisovatelka 

Ing. P. Židlický – předseda Destinační agentury pro Karlovarský kraj – Živý kraj z.s. 

 

Program jednání: 

 
1. Zahájení                                                                                                                    Ing. J. Richter 

2. Prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání a hostů 

                                                                                                                                 Ing. J. Richter 

3. Kontrola usnesení                                                                                                    Ing. J. Richter 

4. Projekt RESTART  - možnosti využití v Karlovarském kraji                                  

5. Informace o činnosti OKPPLaCR,                                                                   

6. Informace o aktivitách Živého kraje                                                                      Ing. P. Židlický 

7. Různé                                                                                                            

8. Závěr                                                                                                                       Ing. J. Richter 

 

 

            
Jednání zahájil  z pověření předsedy Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní 

ruch (dále KLaCR) – JUDr. M. Chadima dle čl. III., odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje   

ve 14:02 hod.  Ing. Jiří Richter.   

Přivítal přítomné členy komise  i hosty. V době zahájení jednání bylo přítomných 6 z 12 členů 

a avizován brzký příchod dalšího člena.  Ing. J. Richter  informoval přítomné o potřebě upravit 

v návaznosti na nepřítomnost předsedy KLaCR a Ing. arch. V. Franty program jednání a 

vysvětlil důvod nepřítomnosti členů. Po příchodu Bc. J. Pavlovice Ing. J. Richter konstatoval, 

že členové Komise pro lázeňství a cestovní ruch jsou na 22. jednání komise usnášeníschopní – 

přítomno bylo 7 z 12 členů.  

 

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

uvedený program jednání s přesunutím bodu č. 4 a 5  na  květnové jednání komise a přítomnost 

hosta. 

 

Usnesení č. 73/04/19: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 
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schvaluje program jednání včetně změn a účast hosta (Ing. P. Židlický) na jednání komise 

v souladu s čl. III., odst. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje.  

Hlasování Pro        7 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

Usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

 

 

3. Kontrola usnesení 

 

Kontrola usnesení z 19. jednání KLaCR  z 26.2.2019 : 

56/02/19 – úkol (podpora leteckých linek) je plněno průběžně  

59/02/19 – úkol podpory Zlaté stezky - průběžně plněno  

60/02/19 – trvalý úkol, který bude plněný průběžně (na vědomí byl vzatý Dodatek č. 4 k PR 

08/2004 Jednací řád komisí Rady kraje  o zásadě mlčenlivosti); všichni členové obdrželi daný 

dodatek mailem dne 12.4.2019 

Kontrola usnesení z 20. jednání KLaCR  z 8.3.2019 : 

65/03/19 - splněno - RK 393/04/19; 08.04.2019 

66/03/19 - splněno - RK 304/03/19; 25.03.2019 

67/03/19 - splněno  - RK  439/04/19; 08.04.2019              

68/03/19 – splněno -  RK 439/04/19; 8. 4. 2019   

Kontrola usnesení z 21. jednání KLaCR z 21.3.2019 

70/03/19 – zatím nesplněno – plnění (pozvání zástupce MMR ohledně RESTART-u) je přesunuté na 

měsíc květen  

71/03/19 – splněno RK 439/04/19; 8. 4. 2019 

72/03/19 -  zatím neplněno – plnění bude aktuální později 
(podpora dotačních titulů pro lázeňství a cestovní ruch v programu RESTART) 

 

 

4. Projekt RESTART  - možnosti využití v Karlovarském kraji 

Tento bod jednání byl přesunutý na květen 

 

 

5. Informace o činnosti OKPPLaCR 

Tento bod jednání byl přesunutý na květen 

 

 

6. Informace o aktivitách Živého kraje  

Členové vzali na vědomí podrobné informace o činnosti a aktivitách Živého kraje za období od 

března 2019 a rozpracovaných a připravovaných akcích pro rok 2019 a akci Incomming 

workshop Travel Trade Day 30. – 31.3.2020. Ing. Židlický informoval také o problémech, které 

řeší v oblasti financování CzechTourism a předpokládaném dopadu úsporných opatření na chod 

této organizace a propagaci cestovního ruchu a lázeňství  České republiky v zahraničí i na 

formy spolupráce mezi CzechTourism a kraji a destinačními managementy a nastínil možnosti 

součinnosti destinační agentury Živý kraj s cílem zajistit i nadále adekvátní propagaci kraje. 

V závěru tohoto bodu se omluvil z dalšího průběhu jednání Mgr. V. Linhart. 

K tomuto bodu nebylo přijaté žádné usnesení. 
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7. Různé 

 

Paní Dostálová vznesla dotaz, zda se mohou na svém budoucím jednání členové zabývat 

změnou termínů jednání ve 2. pololetí roku 2019. 

Dále byla diskutována problematika existence a chodu letiště v K. Varech, otázka zajištění 

kvalitních služeb ve zdravotnictví a jejich dosahu pro občany i hosty kraje, otázka 

kvalifikovaných pracovních sil, otázka včasného nastavení výše lázeňské taxy a místních 

poplatků, zvážení zjednodušení dotačních formulářů pro žadatele dotací do 10.000 Kč, účast 

členů KLaCR  na akcích spojených se zahájením lázeňských sezon, nebo na jiných akcích, 

spojených s cestovním ruchem.  

Bylo připomenuto, že je potřebné zařadit k projednávání další témata z Plánu práce KLaCR pro 

rok 2019, přizvat na jednání vedoucí informačních center z K. Varů, M. Lázní a Fr. Lázní 

s cílem navázání jejich aktivnější spolupráce a naplánovat výjezdní zasedání KLaCR, aby se 

dostala více do povědomí odborné veřejnosti. 

V průběhu tohoto bodu se z dalšího průběhu jednání omluvila paní Dostálová a v jeho závěru 

pan Pavlovic. 

K tomuto bodu nebylo přijaté žádné usnesení. 

 

 

 

8. Závěr 

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch bylo Ing. Jiřím 

Richterem ukončeno v 16:08 hod.  

 

 

 

 

 

 

      Ing. Jiří Richter v.r.  

Člen Komise Rady Karlovarského kraje 

           pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 26. 4. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 

 


