
 

 

         

Z Á P I S 
z 1. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 06.01.2021          

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

 

Dne 06.01.2021 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu 

zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

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

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   13:30 hodin  

 zakončení   14:50 hodin 

 

Přítomni: Romana Mrvová, Zdeňka Batíková, Dott. Mag. Radka Murasová, Anna 

Štěříková, RNDr Jiří Neumann, MUDr. Jiří Penc, Daniel Vašíček a Tomáš 

Nesrsta  

 

Omluveni: Naděžda Ettlerová 

Neomluveni: --- 

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

Dmytro Danylevyč (žadatel o dotace pro subjekty Travel Marketing Group s.r.o. 

a ASISTOUR s.r.o.)  

 

Program:  

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

3. Dmytro Danylevyč – představení projektů 

4. Přehled žádostí a návrhy přidělení neinvestičních dotací z rozpočtu Statutárního města 

Karlovy  Vary na rok 2021  - doplnění 

5. Různé 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise Romana 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 6. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 16.12.2020 byl schválen v navrženém 

znění.  

pro:8  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Dmytro Danylevyč – představení projektů Karlovarský mezinárodní workshop 2021 a Karlovy 

Vary now. Online 2021, které jsou předmětem žádostí o dotace na rok 2021. 

 

4. Přehled žádostí a návrhy přidělení neinvestičních dotací z rozpočtu Statutárního města 

Karlovy  Vary na rok 2021  - doplnění  

a) Oblast mezinárodní vztahy a propagace města na rok 2021 – doplnění usnesení ze dne        

16.12.2020 

 

 

ASISTOUR s.r.o. Karlovarský mezinárodní 
workshop 2021 

80 000,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Travel Marketing Group s. r. 
o. 

Karlovy Vary now. Online 
2021 ve spolupráci 
s INFOCENTREM MĚSTA 
Karlovy Vary, o.p.s. 
 

50 000,00 Kč 

 Komise navrhla 

tento subjekt 

podpořit částkou 

50 000,00 Kč  

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 
 

Usnesení byla přijata. 

 

 

b) Oblast lázeňství a cestovního ruchu na rok 2021 – mimořádná žádost 

 

Mgr. Jan Hájek Kniha Námořnická 
kuchařka 

10 000,00 Kč  
– 

 15 000,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 0 

  
 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



 

5. Různé - Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA informovala členy komise o aktuální situaci ohledně 

schváleného rozpočtu města na rok 2021, kdy mimo jiné město vynakládá nemalé prostředky na 

podporu cestovního ruchu, přestože rozpočet má značně omezený.  

Byla zmíněna nová pravidla placení poplatků za lázeňské pobyty hostů, která by si zasloužila na 

oplátku větší podporu podnikatelů a též byla prodiskutována otázka nájemného, které bylo do 

31.12.2020 ze strany města podnikajícím subjektům zvýhodněno a zatím není dohodnuto, jaká 

pravidla budou platit v následujícím období.  

Dále byla opětně prodiskutována i aktuální situace v cestovním ruchu v Karlových Varech. 

 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat 

ve středu 10.02.2021 od 13:30 hodin v zasedací místnosti v 5. patře. 

 

 

 

       

   Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne:  06.01.2021 

Zapsala: Kamila Vaňkátová        


