
 

 

         

Z Á P I S 
z 3. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 03.06.2020          

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

 

Dne 03.06.2020 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu 

zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

Místo jednání: zasedací místnost v 5. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   13:30 hodin  

 zakončení   16:00 hodin 

 

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

RNDr. Jiří Neumann, Daniel Vašíček, Tomáš Nesrsta, Zdeňka Batíková 

 

Omluveni: Naděžda Ettlerová,  

Neomluveni: --- 

 

Hosté: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA (primátorka města KV), Květoslav Navrátil 

(předseda SLL KV), Josef Dlohoš (ředitel INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy 

Vary, o.p.s.), Ing. Petr Bursík (náměstek primátorky města KV) a Mgr. Dominika 

Bártová (jednatelka společnosti kamidoni s.r.o.) 

   

Program jednání: 

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

3. Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA (primátorka města KV) - podpora lázeňství a cestovního 

ruchu – COVID 19 

4. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. - informace k nově schváleným dotacím 

VARY°Voucher a Plošná marketingová kampaň – Josef Dlohoš 

5. Aktuální stav rekonstrukce Vřídelní kolonády – Ing. Petr Bursík 

6. Návrh přidělení mimořádné neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy  

Vary na rok 2020 na projekt – kamidoni s.r.o. 

7. Různé 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise R. Mrvová. 

 

1. Schválení programu jednání 

Navržený program jednání komise byl schválen. 

pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 



 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

Zápis z 2. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 19.02.2020 byl schválen v navrženém 

znění.  

pro:8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA (primátorka města KV) představila komisi aktuální vizi 

města v rámci podpory v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Informovala o aktuálním stavu 

rozpočtu města a také zmínila, jak moc stouplo procento nezaměstnanosti v našem městě. Byl 

prodiskutován celkový dopad Koronavirové pandemie na město a celý region. Nastínila plánované 

aktivity v rámci projektů ICKV, které budou financovány právě ze schválené podpory od města 

Karlovy Vary (COVID 19). 

 

4. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. - informace k nově schváleným dotacím 

VARY°Voucher a Plošná marketingová kampaň. Josef Dlohoš představil podrobně  jednotlivé 

části dotací, které byly schváleny v rámci podpory lázeňství a cestovního ruchu – COVID 19 ve 

výši 45 mil. Kč. - přímo pro ICKV.  

 

Veškeré podrobné informace jsou též k dispozici na webových stránkách 

https://www.mestozazitku.cz/    

 

5. Aktuální stav rekonstrukce Vřídelní kolonády. Ing. Petr Bursík pohovořil o aktuálních částech 

rekonstrukce, která probíhá na základě poptávkových řízení. Uvedl, že s největší 

pravděpodobností bude rekonstrukce hotova do ZLS 2021. 

 

6. Návrh přidělení mimořádné neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy  

Vary na rok 2020 na projekt – kamidoni s.r.o. 

 

       Komise navrhla tento subjekt podpořit částkou ve výši 85.000,- Kč s výší zálohy 80%. 

pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 

       

       Usnesení bylo přijato. 

 

7. Různé 

Komise se domluvila, že na příští jednání pozve magistra Burdu, aby komisi informoval o 

aktuálním stavu v rámci problematiky ekologické zátěže okolí města KV a dále bude jako bod 

zařazena problematika zaměstnanosti personálu v oblasti cestovního ruchu. 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat 

ve středu 01. 07. 2020 od 14:00 hodin v salonku primátorky. 

 

       

   Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

Dne:  03.06.2020 

Zapsala: Kamila Vaňkátová        


