
U s n e s e n í 
 

 

z 23. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch, 

konaného dne 23. května 2019 od 14:00 hod. 

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

K. Vary 

 

 
Přítomni:   J.  Čepičková, G. Dostálová (odchod 15:25),  A. Hlavínová, JUDr. M. Chadim, K. Maříková, 

                  Mgr. Bc. M. Odlevák, Bc. Josef Pavlovic, M. Pernica, Ing. J. Richter, J. Vrbová 

Omluveni: Ing. P. Kulhánek, Mgr. V. Linhart  

Ostatní zúčastnění: 

Hosté: Ing. V. Benedikt, Ing. R. Birkáš, Ing. arch. V. Franta, M. Hurajčík, M. Kalina,  JUDr. R. Králová, 

J. Kuchař, G. Lazarov, P. Třešňák, Mgr. V. Vodičková, R. Volf, Ing. J. Voves, B. Tintěrová, Ing. M. 

Weissová, Ing. P. Židlický  

Zapisovatelka: Ing. E. Hávová  

 

Program jednání: 
1. Zahájení                                                                                                              JUDr. M. Chadim 

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

                                                                                                                           JUDr. M. Chadim 

3. Kontrola usnesení                                                                                                JUDr. M. Chadim 

4. Dotační programy MMR a projekt RESTART  - možnosti využití v Karlovarském kraji 

                                                                                                                           JUDr. M. Chadim 

                                                                                                     Ing. Martina Weissová - KARP 

                                               JUDr. Renata Králová, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR 

                                 Ing. Jiří Voves Oddělení koncepce a spolupráce v cestovním ruchu MMR 

        Ing. Roman Birkáš, Oddělení administrace národních programů v cestovním ruchu MMR 

5. Informace o činnosti a plánech aktivit pro rok 2019 v IC v KV, ML, FL       zástupci IC,KIS,TIC 

6. Informace o činnosti OKPPLaCR,                                                                  Ing. arch. V. Franta 

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

8. Různé                                                                                                             

9. Závěr                                                                                                                 JUDr. M. Chadim 

 

            
Jednání zahájil  JUDr. M. Chadim - předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství 

a cestovní ruch (dále KLaCR) ve 14:03 hod.   

Přivítal přítomné členy komise  i hosty a konstatoval, že členové Komise pro lázeňství a 

cestovní ruch jsou na 23. jednání komise usnášeníschopní – přítomno bylo 10 z 12 členů (viz 

prezenční listina).  

 

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

uvedený program jednání a přítomnost  všech 15 hostů. 

 

Usnesení č. 74/05/19: 

Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch 

schvaluje program jednání a účast výše jmenovaných hostů na jednání komise v souladu 

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

Hlasování Pro        10 Proti          0 Zdržel se hlasování          0 

Usnesení nemá návaznost na jednání RKK. 

 



3. Kontrola usnesení 

 

Usnesení č. 70/03/19 – splněno  

Usnesení č. 72/03/19 -  zatím neplněno – plnění bude s ohledem na charakter usnesení (podpora 

RESTART-u) aktuální později 

 

 

 

4. Dotační programy MMR a projekt RESTART  - možnosti využití v Karlovarském kraji 

 

Zástupci MMR seznámili přítomné s aktuálními dotačními tituly, které je možné čerpat od 

MMR v oblasti lázeňství a cestovního ruchu a upozornili, že přehled projektů i za jiná 

ministerstva je k dispozici v uceleném materiálu Národní dotační tituly, jehož 1 exemplář 

nechali k dispozici pro Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. 

Elektronická verze je k dispozici na webu MMR 

Současně vyslechli všechny početné připomínky, které zpracovatelé dotací ( především 

Destinační agentura pro Karlovarský kraj – Živý kraj z.s. ale i mnozí další členové a hosté) ke 

stávajícím dotacím a jejich administraci vznesli a ty zásadní slíbili řešit ve své gesci, ale také  

ve spolupráci s ÚHOS-em a Evropskou komisí. Zodpověděli mnoho dotazů přítomných členů 

i hostů a poděkovali za podněty ohledně administrace dotací, jejich zaměření i jejich finančních 

limitů. Vzali na vědomí podněty ke správnému nastavení pravidel pro vybírání místních 

poplatků a paradoxy, které vyplývají ze současné verze návrhu na úpravu stávajícího předpisu.  

Ing. M. Weissová doplnila informace o RESTART-u, především o pokroku v jeho rozpracování 

za rok 2018 a záměrech a potenciálu akčního plánu a podprogramu pro cestovní ruch  pro 

subjekty kraje v roce 2020 včetně přípravy samostatných výzev speciálně pro strukturálně 

vyloučené regiony. 

K tomuto bodu nebylo přijaté žádné usnesení. 

V 15:25 se z dalšího jednání omluvila paní Dostálová, počet členů klesl na 9 osob z 12 

možných. 

 

 

 

5. Informace o činnosti a plánech aktivit pro rok 2019 v infocentrech v K. Varech,  

    M. Lázních a Františkových Lázních 

 

Členové byli podrobně informováni o zajímavých aktivitách i možnostech další spolupráce 

jednotlivých informačních a turistických center v lázeňských městech kraje. 

K tomuto bodu nebylo přijaté žádné usnesení. 

 

 

 

6. Informace o činnosti OKPPLaCR 

 

Ing. arch. V. Franta informoval o vývoji ohledně zápisu našich památek na indikativní seznam 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Montanregion, Great Spas of Europe, Kynžvartská 

daguerrotypie a o vývoji ohledně založení a personálním obsazování Institutu lázeňství a 

balneologie v.v.i. 

K tomuto bodu nebylo přijaté žádné usnesení. 

 

 



7. Informace o aktivitách Živého kraje  

 

Ing. P. Židlický  podal rozsáhlou informaci o plánech destinační agentury na období 2. poloviny 

roku 2019 s přesahem až do r. 2020. Členové vzali tyto informace na vědomí  

K tomuto bodu nebylo přijaté žádné usnesení. 

 

 

 

8. Různé 

 

Pan M. Hurajčík podal členům základní informaci o vývoji situace na letišti v K. Varech,. 

Dotaz paní Dostálové na změnu termínů jednání ve 2. pololetí roku 2019 bude řešený 

korespondenční cestou. 

Členové komise se shodli na místě výjezdního jednání komise  - bude ním Hotel Krakonoš v M. 

Lázních a jednání se uskuteční dne 20. června 2019 od 14:00 hod. 

K tomuto bodu nebylo přijaté žádné usnesení. 

 

 

 

9. Závěr 

Jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch bylo JUDr. M. 

Chadimem ukončeno v 16:40 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. M. Chadim v.r. 

       Předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

                                                                                         pro lázeňství a cestovní ruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne 24. 5. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Elena Hávová 

 


