
 

 

         

Z Á P I S 
z 1. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 08.01.2020          

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

Dne 08.01.2020 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu 

zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

 
Místo jednání: salonek primátorky 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   14:30 hodin  

 zakončení   16:10 hodin 

 

Přítomni: Romana Mrvová, MUDr. Jiří Penc, Dott. Mag. Radka Murasová, Zdeňka 

Batíková,  Naděžda Ettlerová 

 

Omluveni: Daniel Vašíček, Tomáš Nesrsta 

Neomluveni: RNDr. Jiří Neumann, Vladimír Suchan 

 

Hosté: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

 První české gymnázium v Karlových Varech  

  

  

 

Program jednání: 

 
1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

3. Žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy  Vary na rok 2020  

 14:30 hodin – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

 14:50 hodin – První české gymnázium v Karlových Varech  

4. Návrh přidělení neinvestičních dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy  Vary na rok 

2020  

5. Kontrola usnesení roku 2019 

6. Různé 

 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise R. Mrvová. 

 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Navržený program jednání komise byl schválen. 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

Zápis z 10. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 18.12.2019 byl schválen v navrženém 

znění.  

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy  Vary na rok 2020 

 

Zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech představili vlastní projekt, který je předmětem jejich žádosti o dotaci 

z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2020. 

  

4. Návrh přidělení neinvestičních dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 

2020 

 

Předsedkyně komise úvodem projednávání žádostí o dotace informovala o výši finančních prostředků 

schválených v rámci rozpočtu odboru kancelář primátora na rok 2020, která je stanovena ve stejné 

výši jako v předchozích obdobích, tj. 400 000,00 Kč celkem pro obě oblasti.  

 

a) Oblast mezinárodní vztahy a propagace města na rok 2020 

 

Mgr. Iouri Haller 

Vytvoření on-line TV studia - informace turistům z celého světa o životě města Karlovy Vary 

Komise navrhla tento subjekt nepodpořit. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

Obecně prospěšná společnost Forte 

Cesta umění Karlovy Vary - 2. etapa - anglická mutace 

Komise navrhla tento subjekt nepodpořit. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

ASISTOUR s.r.o. 

Karlovarský mezinárodní workshop 2020 

Komise navrhla tento subjekt podpořit částkou ve výši 50.000,- Kč bez zálohy. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Dny stavitelství a architektury - Mezinárodní konference " Městské inženýrství Karlovarsko 

2020" 

Komise navrhla tento subjekt podpořit částkou ve výši 60.000,- Kč s výší zálohy 100%. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

Výměnný pobyt s holandskou školou 

Komise navrhla tento subjekt podpořit částkou ve výši 30.000,- Kč bez zálohy. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s. 

Koncert partnerských měst - září 2020 

Komise navrhla tento subjekt podpořit částkou ve výši 45.000,- Kč s výší zálohy 50%. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení byla přijata. 

 



 

b) Oblast lázeňství a cestovního ruchu na rok 2020 

 

Ing. Petr Kugler 

Den vítěztví - koncert 8. května 2020 

Komise navrhla tento subjekt nepodpořit. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s. 

22. ročník soutěže Lázeňský pohárek 2020 

Komise navrhla tento subjekt podpořit částkou ve výši 100.000,- Kč bez zálohy. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

Římskokatolická farnost Karlovy Vary u sv. Maří Magdaleny 

Hudba na zahájení lázeňské sezóny 

Komise navrhla tento subjekt podpořit částkou ve výši 30.000,- Kč bez zálohy. 

pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Usnesení byla přijata. 

 

Rekapitulace: 

Finanční prostředky na neinvestiční dotace ve schváleném rozpočtu města KV na rok 2020 pro odbor 

kancelář primátora v celkové výši        400.000,- Kč 

Finanční podpora projednaná Komisí LCR      315.000,- Kč 

Nepřidělené finanční prostředky          85.000,-   Kč 

Nerozdělenou finanční částku 85.000,- Kč, si chce komise ponechat pro případnou možnost, že se 

v průběhu roku naskytne smysluplný projekt, který by komise ráda podpořila.   

5. Kontrola usnesení roku 2019  
 

Předsedkyně komise obdržela dle zadání z minulého jednání Kontrolu usnesení a doporučení radě 

města, která byla v průběhu roku 2019 komisí navržena a přijata. Bohužel z předloženého nebylo 

možné zjistit co a jak bylo dále s doporučeními uděláno.  Bude řešeno na dalším zasedání komise.  

 

6. Různé 
 

Komise se domluvila, že na příští jednání pozve nového ředitele o.p.s. INFOCENTRUM MĚSTA 

Karlovy Vary Josefa Dlohoše, aby pohovořil k marketingové strategii společnosti pro rok 2020. 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat 

ve středu 19. 02. 2020 od 14:15 hodin v salonku primátorky. 

 

 

 

    Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

 

 

Dne:  08.01.2020 

Zapsala: Kamila Vaňkátová        


