
 

 

         

Z Á P I S 
z 6. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 16.12.2020          

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

 

Dne 16.12.2020 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu 

zřízené Radou města Karlovy Vary. 

 

Místo jednání: zasedací místnost 1. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,  

 361 20 Karlovy Vary 

 

Doba jednání: zahájení   13:30 hodin  

 zakončení   15:00 hodin 

 

Přítomni: Romana Mrvová, Naděžda Ettlerová, Zdeňka Batíková, Dott. Mag. Radka 

Murasová, RNDr Jiří Neumann, MUDr. Jiří Penc a Tomáš Nesrsta  

 

Omluveni: Anna Štěříková a Daniel Vašíček 

Neomluveni: --- 

 

Hosté: Josef Dlohoš (ředitel INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.)  

 Květoslav Navrátil (předseda Sdružení léčebných lázní KV) 

Program:  

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR 

3. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.  – Josef Dlohoš 

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

Karlovy  Vary na rok 2021  

5. Různé 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová. 

 

1. Schválení programu jednání 

Navržený program jednání komise byl schválen. 

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 02.09.2020 byl schválen v navrženém 

znění.  

pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.  – Josef Dlohoš shrnul průběh dokončených 

marketingových kampaní roku 2020. Dále informoval členy komise o připravované kampani 

VARY°ZDRAVÍ, která chce potencionální hosty pomyslně pozdravit a tím  připomenout, 

že Karlovy Vary tu jsou pro ně. V rámci tohoto bodu byla prodiskutována i aktuální 

situace v cestovním ruchu v Karlových Varech, která je dlouhodobě neudržitelná. 

 

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

Karlovy  Vary na rok 2021  - Předsedkyně komise úvodem projednávání žádostí o dotace 

informovala o výši finančních prostředků schválených v rámci rozpočtu odboru kancelář 

primátora na rok 2021, 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 2021 

 

 

ASISTOUR s.r.o. Karlovarský mezinárodní 
workshop 2021 

80 000,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

pozvat na příští 

jednání, kde 

upřesní svoji 

žádost.  

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

Travel Marketing Group s. r. 
o. 

Karlovy Vary now. Online 
2021 

50 000,00 Kč 

 Komise navrhla 

tento subjekt 

pozvat na příští 

jednání, kde 

upřesní svoji 

žádost.  

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

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

Koncert partnerských 
měst - září 2021 

48 000,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

podpořit částkou 

48 000,00 Kč  

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

  



Česká komora 
autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě 

Dny stavitelství a 
architektury - 
Mezinárodní konference " 
Městské inženýrství 
Karlovarsko 2021" 

60 000,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

  

Galerie BM Plus s.r.o. Propagace umění v 
Karlových Varech 

32 000,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

  
 

Usnesení byla přijata. 

 

 

b) Oblast lázeňství a cestovního ruchu na rok 2021 

 

In Travel s. r. o. Vary konečně jinak 

100 000,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

  

KRI o. p. s Karlovy Vary - město 
architektonických skvostů 
a slavných osobností 

220 000,00 Kč 

 Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

KRI o. p. s Karlovarský procházkový 
inspiromat (průvodce 
městem, bez kterého to 
prostě nejde) 250 000,00 Kč 

 Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

KRI o. p. s Vycházkové trasy v 
lázeňské krajině Karlových 
Varů a motivační produkt 
k podpoře prodloužení 
délky pobytu návštěvníků 

200 000,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

  

FABE servis s.r.o. Mapa lázeňských 
pramenů s legendou a 
cizojazyčnými texty 

47 500,00 Kč 

Komise navrhla 

tento subjekt 

nepodpořit. 

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

  



ASOCIACE KUCHAŘŮ A 
CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, 
z. s. 

22. ročník soutěže 
Lázeňský pohárek 2021 

100 000,00 Kč 

 Komise navrhla 

tento subjekt 

podpořit částkou 

100 000,00 Kč  

pro: 7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 
 

Usnesení byla přijata. 

 

 

 

 

 

5. Různé - Josef  Dlohoš informoval členy komise o plánované schůzce městských společností, která 

bude mimo jiné řešit orientační systém ve městě a na lesních stezkách. Bude nás o výsledku 

jednání informovat. 

 

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat 

ve středu 06.01.2021 od 13:30 hodin v salonku primátorky. 

 

 

 

       

   Romana  M r v o v á    

předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu 

Dne:  16.12.2020 

Zapsala: Kamila Vaňkátová        


