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   Z Á P I S 

z 26. jednání Výboru strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje 

území konaného dne 11. 6. 2018  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dne 11. 6. 2018 se uskutečnilo 26. jednání Výboru strategického rozvoje a Integrovaného 

plánu rozvoje území zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary. 

 

Místo jednání: zasedací místnost 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 

361 20 Karlovy Vary  

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 13,05 hodin a skončeno bylo v 13,55 hodin 

Přítomni: MUDr. Pavel Bouška, RNDr. Jaroslav Růžička, Bc. Martin Frous, Josef Murčo, 

Ing. Pavel Andrejkiv Dis, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Otmar Homolka (příchod 

v 13,07 hod) 

Omluveni: Ing. Zdeněk Míkovec, Ing. Petr Bursík, Ing. arch. Ivan Štros 

Neomluveni:   

Hosté:   

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Diskuze ke společným službám pro příspěvkové organizace města (GDPR, revize, 

pojištění apod…) 

4. SUMP – aktuální informace, diskuze 

5. Různé 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil předseda MUDr. Pavel Bouška, který uvítal všechny přítomné a konstatoval, 

že výbor je usnášeníschopný. 

2. Schválení programu jednání 

Navržený program byl schválen. 

 pro: MUDr. Pavel Bouška, RNDr. Jaroslav Růžička, Bc. Martin Frous, Josef Murčo, 

Ing. Pavel Andrejkiv Dis, Ing. Vladimír Tůma  

 proti: nikdo  

 zdržel se: nikdo 

nehlasoval: /  

nepřítomen:  Ing. Zdeněk Míkovec, Ing. Petr Bursík, Ing. arch. Ivan Štros, Ing. Otmar Homolka 

Příchod Ing. Homolka v 13,07 hod. 

 

3. Diskuze ke společným službám pro příspěvkové organizace města  
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Pokračování diskuze k tomuto tématu vyplynulo z předešlého jednání výboru, kterého se účastnili 

ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací. Členové výboru se shodli, že některé činnosti (např. 

GDPR, revize, pojištění, ostraha, apod.) v rámci příspěvkových organizací, by bylo možné řešit 

centrálně prostřednictvím zřizovatele. Předtím je ale nutné zmapovat mechanismus procesů a 

vytipovat činnosti, které by bylo možno tímto způsobem pořídit levněji a efektivněji. 

Návrh usnesení: Výbor strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území doporučuje 

zastupitelstvu města, aby uložilo radě města pověřit příslušný odbor magistrátu města zmapováním 

a analýzou společných procesů (např: GDPR, revize, pojištění, ostraha, apod.) příspěvkových 

organizací města a navrhnutím takového systému, který by zefektivnil a zlevnil chod příspěvkových 

organizací. 

pro: MUDr. Pavel Bouška, RNDr. Jaroslav Růžička, Bc. Martin Frous, Josef Murčo, 

Ing. Pavel Andrejkiv Dis, Ing. Vladimír Tůma 

 proti: nikdo 

 zdržel se: Ing. Otmar Homolka 

nehlasoval: / 

 nepřítomen: Ing. Zdeněk Míkovec, Ing. Petr Bursík, Ing. arch. Ivan Štros 

 

Usnesení bylo přijato. 

Výbor strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území doporučuje Zastupitelstvu 

města přijmout navržené usnesení. 

 

 

4. SUMP – aktuální informace, diskuze 

Ivana Síbrtová informovala členy výboru o aktuálním stavu realizace „Zpracování plánu udržitelné 

městské mobility a Generelu dopravy“ (dále jen SUMP). Od konce měsíce dubna probíhají 

dopravní průzkumy křižovatek, parkovišť a dotazníkové šetření domácností, které budou sloužit 

jako jeden z podkladů pro analytickou část dokumentu. V úterý 19.6.2018 proběhne jednání 

pracovní skupiny SUMP a ve čtvrtek 28.6.2018 se uskuteční setkání se zpracovateli dokumentu 

SUMP, kterého se bude moci zúčastnit veřejnost. 

Návrh usnesení: Výbor strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území vzal informace 

o projektu „Zpracování plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy“ na vědomí. 

pro: MUDr. Pavel Bouška, RNDr. Jaroslav Růžička, Bc. Martin Frous, Josef Murčo, 

Ing. Pavel Andrejkiv Dis, Ing. Vladimír Tůma 

 proti: nikdo 

 zdržel se: / 

nehlasoval: / 

 nepřítomen: Ing. Zdeněk Míkovec, Ing. Petr Bursík, Ing. arch. Ivan Štros 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Různé 

Žádost o prodej pozemků v areálu bývalé vodárny v Tuhnicích - 3MAR SYSTEMS a.s. 
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Členové výboru prodiskutovali materiál pro jednání rady města předložený odborem majetku města 

magistrátu města, který se týká žádosti společnosti 3MAR SYSTEMS a.s. o prodej pozemků v 

areálu bývalé vodárny v Tuhnicích - 3MAR SYSTEMS a.s. 

Návrh usnesení: Výbor strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území nedoporučuje 

prodej pozemků v areálu bývalé vodárny v Tuhnicích společnosti 3MAR SYSTEMS a.s. i 

vzhledem k nedostatku podkladových materiálů a s odvoláním na usnesení Výboru strategického 

rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území ze dne 10.7.2017, které znělo: “Výbor strategického 

rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území projednal nabídky záměrů využití areálu Staré 

vodárny a konstatoval, že žádná nabídka celkově nesplňuje představu Statutárního města Karlovy 

Vary o využití areálu a doporučuje dále se zájemci jednat, zpracovat stavebně - technický průzkum 

areálu a zadat zpracování územní studie se zapracováním požadovaných funkcí ze strany 

Statutárního města Karlovy Vary.“ 

pro: MUDr. Pavel Bouška, RNDr. Jaroslav Růžička, Bc. Martin Frous, Josef Murčo, 

Ing. Pavel Andrejkiv Dis, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Otmar Homolka 

 proti: nikdo 

 zdržel se: / 

nehlasoval: / 

 nepřítomen: Ing. Zdeněk Míkovec, Ing. Petr Bursík, Ing. arch. Ivan Štros 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Další jednání výboru se uskuteční ve středu dne 3. 9. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti 

v 5. patře v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21. 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

 

MUDr. Pavel Bouška 

                 Předseda Výboru strategického rozvoje a  

Integrovaného plánu rozvoje území 

 

 

 

Dne:  11. 6. 2018       

Zapsala: Ing. Ivana Síbrtová 


