ZÁPIS
z 5. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 16.06.2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 16.06.2021 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
zakončení

Přítomni:

Romana Mrvová, Zdeňka Batíková, Dott. Mag. Radka Murasová, RNDr. Jiří
Neumann, MUDr. Jiří Penc a Tomáš Nesrsta

Omluveni:

Naděžda Ettlerová, Anna Štěříková a Daniel Vašíček

15:05 hodin
16:10 hodin

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR
3. Aktuální informace primátorky města - Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
4. Plánovaná těžba kaolínu za obcí Jenišov a ekologické zplyňování kalů

zpracovatelskou částí Sokolovské uhelné ve Vřesové – Mgr. Vojtěch Burda
5. Různé
Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová.

1. Schválení programu jednání
Navržený program jednání komise byl schválen.
pro: 6

proti: 0

Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR
Zápis z 4. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 12.05.2021 byl schválen v navrženém
znění.
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
3. Aktuální informace primátorky města - Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
Paní primátorka úvodem informovala o novinkách k tématu, které již na minulých jednáních bylo
zmíněno „Kruhové objezdy a jejich možná proměna“. Uvedla, že započalo jednání s Barandovskými
studii, která se nabídla, že pro město Karlovy Vary připraví během podzimu návrh na tuto realizaci,
která by měla být tematicky zaměřená na propagaci města. O dalším posunu těchto jednání bude
komisi paní primátorka informovat.
Dále informovala členy komise o novém záměru založení Klubu ambasadorů města Karlovy Vary,
tento „klub“ by měl být dalším nástrojem jak prezentovat Karlovy Vary skrze významné a známé
osobnosti města. Oslovila členy komise o zaslání možných návrhů osobností, které by se těmito
ambasadory mohly stát.
Informovala také o připravovaných oslavách vstupu Karlových Varů do UNESCO, které proběhnou
v období od 30.07. do 01.08.2021, budou plné kulturních akcí a budou mít za cíl nejen oslavit vstup
města do UNESCO, ale zároveň i představit obyvatelům města široký rozsah této organizace a co vše
je v rámci ČR do ní zahrnuto.
Bylo prodiskutováno také téma MFF, který se bude v přesunutém termínu konat až na konci srpna,
dále předpremiéra filmu Petra Kolečka, jehož realizace je v plánu města Karlovy Vary. Komise se
usnesla, že všechny tyto aktivity včetně Karlovarského kulturního léta, které bude mít velmi obsáhlý
program, budou pozitivně přispívat k návratu města do povědomí turistů.
4. Plánovaná těžba kaolínu za obcí Jenišov a ekologické zplyňování kalů zpracovatelskou částí
Sokolovské uhelné ve Vřesové – Mgr. Vojtěch Burda
Pan magistr Burda informovat členy komise o zakončení realizace zplyňování kalů zpracovatelskou
částí Sokolovské uhelné ve Vřesové, všechny přivezené kaly jsou již zpracovány. Plánovaná těžba
kaolínu v okolí města Karlovy Vary byla komisí široce prodiskutována. Ložiska kaolínu v okolí
našeho města jsou rozsáhlá a realizace těžby je podložena zákonem z dob dávno minulých, kdy město
nemá šanci nic ovlivnit. Nyní je možné jen situaci sledovat a podávat případné námitky.
5. Různé
Pan doktor Neumann, jakožto ředitel Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, seznámil členy
komise se skutečností, že se v rámci náboru nových žáků do oborů spojených s hotelnictvím a
gastronomií přihlásilo o 30% méně žáků. Toto téma, které je jedním z dopadů pandemie koronaviru
v Karlových Varech bude prodiskutováno podrobněji na příštím jednání komise LCR, kdy budou
všechny výstupy z přijímacích řízení a zápisů do prvních ročníků uzavřeny.
Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat
ve středu 15.09.2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře.

Romana M r v o v á
předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu
Dne: 16.06.2021
Zapsala: Kamila Vaňkátová

