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U s n e s e n í                        

z 3. jednání Komise pro přeshraniční spolupráci Rady Karlovarského kraje konaného 

dne 8.9.2021 od 15:00 hodin na KÚKK  

 

 

Přítomni:  Bc. Miloš Bělohlávek, Ing. Alena Botlíková, 

  JUDr. Miloslav Chadim, Ing. Lubomír Kovář, Ludvík Lukeš, 

Karel Špecián, Mgr. Petr Zahradníček    

 

Omluveni:                    Lada Baranek, B.A, Mgr. Petra Bulantová, Eduard Frisch,  

Ing. Jitka Jakobcová, Jan Motlík, Ing. Vladimír Vorm  

 

Neomluveni:  ------------------ 

 

Ostatní zúčastnění:    Patrik Pizinger (stálý host) 

Mgr. Petra Banzetová zastupující Ing. Janu Bělohoubkovou 

(stálý host) 

    Ing. Lydie Stráská (stálý host) 

Bc. Jaroslav Sobotka (zapisovatel) 

  

 

 

Jednání zahájil v 15:10 hodin a ukončil v 16:45 předseda Komise pro přeshraniční spolupráci 

Rady Karlovarského kraje Bc. Miloš Bělohlávek.  

 

 

 

 

Program:  

 

1. Úvod, schválení programu, schválení účasti hostů 

2. Zpráva předsedy komise o současném stavu přípravy Česko-bavorských týdnů přátelství 

(ČBTP)  

3. Vytvoření koordinačního místa při Euregiu Egrensis pro pořádání ČBTP 

4. Plán rozvoje přeshraniční spolupráce - diskuze 

5. Různé 
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1. Úvod, schválení programu, schválení účasti hostů 

 

usnesení č. 07/09/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro přeshraniční spolupráci 

 schvaluje navržený program jednání  

 

pro: 7  proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

usnesení č. 08/09/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro přeshraniční spolupráci 

 schvaluje Mgr. Petru Banzetovou jako zástupkyni Ing. Jany Bělohoubkové (stálý 

host) pro dnešní jednání  

 

pro: 7  proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

2. Zpráva předsedy komise o současném stavu přípravy Česko-bavorských týdnů 

přátelství 

(ČBTP)  

Pan Bělohlávek informoval, že německá strana je i nadále velice aktivní. Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR informovalo kraj, že vyzvalo všechny ministerstva a Česko-německý 

fond budoucnosti k podpoře Česko-bavorských týdnů přátelství Selb-Aš 2023, ale přímou 

finanční podporu a účast vyloučilo. Je tedy na Karlovarském kraji aktivně podporovat týdny 

přátelství, spolupracovat s městem Aš a s panem Pablo Schindelmannem z organizace Selb 

2023 gGmbh, která byla v roce 2017 zřízena v Bavorsku ke koordinaci a organizování ČBTP.  

 

Zatím je představa, že maximum akcí, které se mají konat v území v roce 2023, bude 

organizováno pod hlavičkou ČBTP za pomoci Euregia Egrensis na české straně. Euregio 

Egrensis by fungovalo jako koordinační a kontaktní místo.  

 

 

bez usnesení 
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3. Vytvoření koordinačního místa při Euregiu Egrensis pro pořádání ČBTP 

Ve spolupráci s Euregiem Egrensis je plánován vznik koordinačního místa přímo při Euregiu 

Egrensis. Pan Schindelmann z organizece Selb 2023 gGmbh je připraven financovat 0,5 úvazku 

konkrétního odborníka, který by zastával místo koordinátora ČBTP na české straně. Druhou 

0,5 úvazku navrhuje pan Pizinger financovat prostřednictvím Karlovarského kraje a požádal 

členy Komise pro přeshraniční spolupráci o podporu tohoto návrhu. 

 

usnesení č. 09/09/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro přeshraniční spolupráci 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje zřídit ve spolupráci z Euregiem Egrensis pozici  

koordinátora Česko- bavorských týdnů přátelství Selb-Aš 2023 s trváním do konce 

roku 2023 

 

pro: 7  proti:  0 zdržel se: 0 

 

 

 

 

4. Plán rozvoje přeshraniční spolupráce - diskuze 

Byla diskutována témata, kterými by se mohla komise zabývat. Diskutovala se zejména témata, 

která navrhl pan Zahradníček.  

 

Paní Stráská informovala členy komise o aktuálním stavu případného dálničního napojení na 

území Bavorska, od hraničního přechodu Pomezí. Téma se řeší již od podepsání smlouvy o 

spolupráci s Horními Franky. V současnosti byla oslovena bavorská ministryně pro dopravu a 

ministr dopravy ČR. Bavorská ministryně reagovala, že se v současné době zabývají zejména 

zlepšením propojením mezi Marktredwitz a dálnicí A9, v tomto úseku se plánuje rozšíření na 

tři pruhy, popř. zvýšení rychlosti. Přímé dálniční hraniční připojení Schirnding - Marktredwitz 

se v nejbližší době neplánuje. 

  

Členové komise se shodli, že dalším důležitým tématem je volný pohyb pacientů napříč 

hranicemi. Diskutovala se možnost zákonodárné iniciativy ke změně zákona, tak aby 

umožňoval volný pohyb pacientů po nemocničních zařízeních na obou stranách hranice. Bude 

iniciována schůzka s krajskou koordinátorkou pro očkování a intenzivní péči MUDr. Dagmar 

Uhlíkovou. 

 

Dále se diskutovalo, zda existují na německé straně podobná uskupení, jako je na české straně 

Komise pro přeshraniční spolupráci. Pan Kovář informoval, že existují různé tematické 

přeshraniční skupiny, ale ty nejsou na stejné úrovni regionální působnosti jakou má krajská 

Komise pro přeshraniční spolupráci. Paní Stráská vznese dotaz na partnery z německé strany 

k tomuto tématu. 

 

Jednou z aktivit koordinátora ČBTP by dle členů komise mohla být databáze, nebo průběžně 

doplňovaný a zveřejňovaný seznam realizovaných přeshraničních projektů subjektů z našeho 
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regionu. Projektů dotovaných z programů přeshraniční spolupráce, nebo z Česko-bavorského 

fondu budoucnosti a jiných dotačních nástrojů, ale také projektů realizovaných přímo 

z prostředků obcí a dalších organizací, které vytvářejí přeshraniční aktivity a spolupracují 

s partnery z druhé strany hranice. 

 

Diskutoval se návrh vytvořit v rámci kraje dotační titul, prostřednictví kterého by se 

podporovaly drobné aktivity v příhraničí, na které jsou prostředky v rámci fondů malých 

projektů už moc velké (min. 1000 Euro) a jsou spojené s větší administrativou. Podpora by se 

týkala menších výdajů, např. na dopravu fotbalistů na turnaj do Německa, hasičů na cvičení za 

hranice, dětí z mateřské školy na výlet do Německa apod. Diskutovala se forma financování a 

pan Pizinger informoval, že tento návrh probere s Odborem regionálního rozvoje. Členové 

komise vytvoření možnosti takového dotačního nástroje podporují. 

 

Na závěr proběhla diskuze k tématům cestovní ruch, problematika pendlerů a podpora 

zahraničních stáží a spolupráce studentů středních škol. 

 

 

bez usnesení 

 

 

 

5. Různé 

bez usnesení 

 

 

 

Příští zasedání Komise pro přeshraniční spolupráci RKK se uskuteční ve středu 10.11.2021 

v 15:00. 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 8. 9. 2021 

 

Zapisovatel: Bc. Jaroslav Sobotka 

  

 

 

 

 

 

 Bc. Miloš Bělohlávek, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro přeshraniční spolupráci 


