
 

 

         

         

Z Á P I S 
z 1. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 16.11.2022         

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

 

Dne 16.11.2022 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu zřízené Radou 

města Karlovy Vary. 

 

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

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   15:05 hodin  

 zakončení   16:30 hodin 

 

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

 RNDr. Jiří Neumann, MUDr. Miloš Starý a Tomáš Nesrsta 

 

Omluveni: ---  

 

Hosté: Josef Dlohoš (ředitel společnosti INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary) 

 

  

Program jednání: 

 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR  

3. Seznámení členů komise s Jednacím řádem komisí Rady města Kalovy Vary a Zásadami 

pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary 

4. Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA. – aktuální informace   

5. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – aktuální informace - Josef Dlohoš 

6. Dotace 2023 – přijaté žádosti 

7. Různé 

 

 

Přesunuté body na příští jednání: 

 

 Sdružení léčebných lázní v KV - aktuální informace – Ing. Klára Nýdlová 

 Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o. aktuální informace - Ivana            

Borovcová 

 Nedokončené body jednání komise LCR v roce 2022, kterými se komise plánuje do 

budoucna zabývat. 

 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová.  

 

 



 

 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Navržený program jednání komise byl se změnami schválen a zrušené body byly přesunuty 

na příští jednání. 

 

pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

 

Zápis z 5. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 14.09.2022 byl schválen 

v navrženém znění.  

 

pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Seznámení členů komise s Jednacím řádem komisí Rady města Kalovy Vary a 

Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary 

 

 

4. Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA. – aktuální informace  

 

Paní primátorka úvodem přivítala nové členy komise a poděkovala za dosavadní práci 

stávajících členů. Informovala členy komise o  plánované transformaci společnosti 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., která nastane v příštím roce. Byla 

prodiskutována témata:  

 

 Možné budoucí rozmístění poboček infocentra např. v budově Hlavní pošty, v 

Císařských lázních nebo v prostorách u Tržnice v podobě „kontejnerové“ pobočky. 

Stávající pobočka v budově UVA je nevyhovující a tento stav se musí do budoucna 

řešit; 

 Inovace designu středů kruhových objezdů ve městě – prozatím v jednání ve 

spolupráci s KAMKV, design objezdů může být inovován, aby lépe prezentovali 

město, ale nesmí znemožňovat dostatečný výhled řidičům; 

 Billboard u vjezdu do města ze směru od Prahy, bude nově využíván jako uvítání pro 

návštěvníky města a případně jako upoutávka na aktuálně probíhající akce ve městě. 

 Spolupráce s paní doktorkou Dolanskou, která aktivně podporuje město v rámci 

UNESCO; 

 Nové podněty v rámci dotací pro oblast lázeňství a cestovního ruchu a mezinárodních 

vztahů a propagace města. Město podporuje tradiční projekty, ale nebrání se novým 

projektům a výzvám. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – aktuální informace  

Pan ředitel Dlohoš prezentoval souhrn návštěvnosti města „rok 2019 vs. rok 2022“, tato 

prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

Dále informoval o plánovaném projektu na příští rok s pracovním názvem „Festival vody“  

 Program: Kompletní pitná kůra, doporučená lázeňským lékařem při vstupní prohlídce; 

 Cílení:  Občané Karlových Varů; 

 Forma: Soutěže, reklama, videa…; 

 Cíl: Vlastní zkušenost a následná reklama.  

 

6. Dotace 2023 – přijaté žádosti 

Členové komise obdrželi stručný přehled přijatých žádostí o dotace na rok 2023. Shodli se, že 

opakované projekty není potřeba představovat, ale některé nové ano. První pozvaný bude  

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. s projektem Konference na téma „Moderní technologie 

v lázeňství“. 

 

7. Různé 

Další plánované body na příští jednání: 

1. Pozvat PhDr. Noru Dolanskou, MBA, aby komisi informovala o své práci v rámci 

vstoupení Karlových Varů do UNESCA; 

2. Pozvat Bc. Marcela Vlasáka, velitele městské policie, aby komisi informoval o 

možnostech, jak zajistit a udržet čistotu, klid a pořádek v lázeňském území; 

3. Vymyslet nové náměty na další jednání v roce 2023; 

4. Pozvat Ing. arch. Karla Adamce, ředitele KAMKV, aby komisi informoval o 

plánovaných projektech ve městě. 

 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat ve středu 21.12.2022 od 

15:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře, případně v salónku paní primátorky. 

 

 

 

 

        Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

 

 

 

 

Dne:  16.11.2022 

Zapsala: Kamila Vaňkátová       


