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U s n e s e n í 
 

z 23. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 22. 5. 2019 ve 14:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Vojtěch Franta, Jan Kuchař, Ingeborg Štiková, Václav Benedikt 

 

 

Přítomní/hosté: Zdeněk Hnízdil – zapisovatel,  

Veronika Vodičková – vedoucí odboru KPPLaCR,  

Petr Židlický – ředitel Destinační agentury Karlovarského kraje – Živý kraj 

 

Omluveni:  Jaroslava Pokludová, vedoucí oddělení památkové péče, odboru KPPLaC, 

Michal Urban 

 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO (dále také jen „komise“) Vojtěch 

Franta zahájil jednání v 14:10 hodin a ukončil v 15:10. Úvodem jednání předseda komise přivítal 

přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise je na jednání dne 17. 4. 2019 usnášeníschopná.  

 

Členové komise schválili pozvané hosty a program v tomto znění: 

 

Program zasedání: 

 

1) Zahájení, přivítání hostů, kontrola usnášeníschopnosti komise, odsouhlasení programu.  

2) Kontrola plnění úkolů. 

3) Marketingové aktivity nominací UNESCO. 

4) Aktuální stav procesu nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Krušnohoří“. 

5) Informace o dění v organizaci DSO České lázně – salony Evropy 

6) Projednání dotací v rámci aktivit UNESCO 

7)  Různé – Rozšíření komise o stále hosty 

. 

Schváleni programu zasedání: 

Usnesení č. 45/05/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schválila program 22. zasedání.  

  

HLASOVÁNÍ: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
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Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Poskytnutí individuální dotace o.p.s. Montanregion Krušné Hory/ Erzgebirge ve výši 500.000 Kč 

a 79.860 Kč byly postoupeny k projednání Radě Karlovarského kraje, která doporučila 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí dotací schválit. 

 

Mgr. Jiří Klsák podal ke dni 30. 4. 2019 rezignaci na své místo v Komisi Rady Karlovarského 

kraje pro UNESCO. Písemná rezignace Jiřího Klsáka byla předána Odboru vnitřních záležitostí, 

který provede příslušné úkony s tímto spojené. Současní členové komise navrhnou v nejbližším 

termínu nového člena. 

 

Byla zahájena realizace projektu „Tvorba outdoorové výstavy zapsaných či nominovaných statků 

UNESCO v Karlovarském kraji“, na který získal Karlovarský kraje dotaci od Ministerstva kultury. 

Momentálně se zpracovává grafický layout panelů, texty a fotografie.  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

3) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

 

Petr Židlický informoval o nové podobě internetové prezentace na portálu Seznam.cz v podobě 

microsite, která odkazuje na samostatný web. Je zde garance návštěv, dle ceny -  možným 

okruhem témat může být UNESCO památky, přínosy, informace, fotky, cestovní ruch atd. 

Microsite po uplynutí zaplacené inzerce zůstává na webu. Kdykoliv je možné znova přikoupit 

„zasažení“ lidí. Lze pracovat také s IP adresami „zasažených“ klientů. 

Bylo by vhodné, aby se nominovaná města domluvila a případně využila této formy propagace.  

 

Dále se hovořilo o vile Zenker v Abertamech v souvislosti s nominací Hornického regionu Krušné 

hory/ Erzgebirge.  Členové komise se shodli na tom, že ideální by bylo vybudovat zde oblastní 

infocentrum celé nominace.  

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

4) Aktuální stav procesu nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Krušnohoří“.  

 

Slavné lázně Evropy 

- management plány musí být dokončeny do poloviny června.  

- připravuje se technická mise ICOMOS. 
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Hornický kulturní region Krušnohoří 

- ICOMOS doporučil zápis statku na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Výbor světového dědictví na jednání v Baku v červenci t.r. bude tedy určitě o 

návrhu zápisu hlasovat. a šance na zápis se tímto zvýšili.. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

5) Informace o dění v organizaci DSO České lázně – salony Evropy 

DSO bude vedeno pouze představenstvem. Pozice ředitele by měla být zrušena. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

6) Projednání využití dotací v rámci aktivit UNESCO 

DSO podá žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na propagační a 

marketingové aktivity, spojené s PR kampaní, na propagační materiály apod.  

V současné době se připravují rozpočty projektu. 

Dotace je vyřádkována v rozpočtu kraje a její výše činí 500.000 Kč. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

7) Různé - Rozšíření komise o stále hosty 

 

Usnesení č. 45/05/19 

Jako stálí hosté Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO by se jednání komise účastnili 

site managers lázeňských měst, a to Lucie Sochorková a Nora Dolanská za Karlovy Vary a 

Vladimír Kajlík za Mariánské Lázně. 

 

HLASOVÁNÍ: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
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24. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO se uskuteční  

ve středu 19. června  2019 od 13:00 

 

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje v zasedací místnosti 121 A. 

 

 

V Karlových Varech dne 22. 5. 2019 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

 


