
 

 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu 

Zápis číslo:  3/2017 

Datum konání: 14. 6. 2017 od 12.45 hod 

Místo: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, zasedací místnost 

5. patro 

 

Přítomni: Ing. Petr Kulhánek, Michal Riško, Mgr. Jiří Klsák, Věra Sekyrová, 

studenti a pedagogové (dle presenční listiny) 

 

Zapsal: Věra Sekyrová 

 

Upozornění:   Z každého zasedání Studentského parlamentu je pořizován audio 

   záznam a fotografie.  

 

Program:  

 

1. Dotazy z minulého setkání, týkající se Vřídelní kolonády  

Bez dotazů. 

 

2. Diskuse 

Studenti si připravili témata, o kterých chtějí diskutovat: 

 

Odchod mladých lidí z města z důvodu nedostatečné nabídky zaměstnání. 

Tuto otázku řešíme na všech frontách, ať už v rámci vedení města nebo na diskusních 

fórech, vždy se dobereme několika zásadních faktů. Karlovy Vary jsou svým 

způsobem specifické svým hnacím motorem lokální ekonomiky, což je cestovní ruch a 

lázeňství. To, co nám chybí, je odpovídající dopravní infrastruktura, zejména chybějící 

úsek dálnice D6, pojící naše město s hlavním městem. Ovlivňuje to tedy návštěvnost 

turistů, ale daleko podstatněji to ovlivňuje rozhodování investorů.   

Odpověď na tuto otázku se váže i na další, týkající se „Vize města do budoucnosti, 

kam by se lázeňské město mělo podle vedení města ubírat?“. Hlavním ekonomickým 

odvětvím by mělo být lázeňství a cestovní ruch, protože tomu je naše město 

předurčeno od samého počátku. Na druhou stranu je potřeba mít i jiná odvětví, která 

pomohou místní ekonomice. Potenciál tedy vidíme v oblastech lehkého průmyslu, 

zejména hi-tech moderních technologií. Ale bohužel, opět narážíme na odpovídající 

dopravní infrastrukturu, která je v jiných městech na lepší úrovni, proto rozhodování 

investorů je jednoznačné. Předpoklad dokončení dálnice je stanoven do roku 2025. 

Pokud k tomu opravdu dojde, bude to jeden z velkých impulzů právě pro rozvoj 

lehkého průmyslu. S tím se váže poptávka po volných pracovních místech 

v samotných podnicích, ale i doprovodných služeb. Nedostatek nabídky pracovních 

míst nás zasahuje dlouhodobě s vazbou na absenci veřejného vysokého školství 

v Karlových Varech. Po tříleté snaze se nám podařilo dosáhnout dohody s Univerzitou 

Karlovou, že v příštím akademickém roce zde otevře své pracoviště 3. lékařské fakulty 

a bude zde zahájeno studium fyzioterapie na denní bázi v magisterském studiu. 

 

Cílem je vlastní vysoká škola nebo jen pobočky? 



 

 

Z počátku v řádu let to bude spolupráce s renomovanou etablovanou univerzitou. 

Pokud někdy v budoucnu vznikne v Karlových Varech veřejnoprávní univerzita, tak to 

bude jedině dobře, ale ono to není dáno pouze naší vůlí a konkurenceschopností 

univerzity, ale i legislativou. Podle ministerstva školství je současná síť veřejných škol 

dostatečná, tudíž uzavřená. Vznik nových univerzit je v současnosti pouze 

v soukromém sektoru . 

 

Nemyslím si, že je problém jen v dopravě. V době festivalu sem jezdí hodně 

návštěvníků. Nemělo by se město tedy zaměřit na větší rozvoj kulturních akcí a věcí 

spojených s festivalem např. muzeem filmu apod.? 

Ano, lidé sem přijedou na akci, která je velkým lákadlem a má obrovské renomé, 

proto jsou shovívaví k absolvování cesty sem a zpět. 

Muzeum filmu a muzeum lázeňství je jednou z náplní Císařských lázní po 

rekonstrukci. Nabídka kulturních akcí v posledních 3-4 letech je dostatečná i ve vztahu 

k těmto významným akcím. Kulturní kalendář začíná zahájením lázeňské sezony, 

následuje karneval, ½ maraton, filmový festival, tour festival, festival světla, světový 

pohár v triatlonu, hudební festivaly a koncerty v letním kině a další. Nabídka je široká 

i pro návštěvníky K. Varů. V neposlední řadě každá kulturní akce si s sebou nese 

výraznou organizační a finanční zátěž. 

 

Využití KV Areny je minimální. Mohlo by být větší a poté by byla i větší návaznost na 

hotely s ubytováním a nabízenými službami. 

Pro informaci uvádím, že právě uplynulý víkend byla KV Arena obsazena, proběhlo tu 

Mezinárodní mistrovství republiky v moderní gymnastice a v Hale pro míčové hry 

proběhlo mistrovství Evropy klubů v nohejbalu. Kulturních akcí v KV Areně je 

žalostně málo, těch sportovních ne. 

Od počátku, co stojí KV Arena, je dána svojí velikostí a ekonomickou náročností na 

provoz, jsme v podstatě nedokázali udělat komerčně úspěšnou akci. Největším 

paradoxem je, že když se tam nebudou konat akce, vyjde nás provoz podstatně levněji, 

než když se tam akce pořádat budou. 

Také hodně záleží na charakteru akce. Například do letního kina jsme měli problém 

sehnat nájemce na zajištění kulturních akcí i přes finanční podporu akce z naší strany. 

S odborem kultury nyní pracujeme na rešerši webových stránek města s tím, že by 

došlo k výměně úvodních fotek pořádaných akcí a součástí byl i požadavek, aby nám 

včas všichni dodali podklady akcí s měsíčním předstihem, abychom občanům 

připomněli termíny konaných akcí v průběhu celého kalendářního roku. V návaznosti 

na tyto změny proběhne roční anketa na webových stránkách města, kde budou 

doplňovány fotografie z akcí, a občané budou svými hlasy vybírat ty fotografie, které 

budou následně k akci zveřejněny. 

 

Je škoda, že věci, které tady fungovaly – bazén, už tu nefungují. 

Bohužel, řada lidí je naštvaná na město, ale neprávem. Proběhlo nesčetně jednání mezi 

městem a státem na téma bazén, kritika se snáší pouze na naše hlavy, byť s tím 

opravdu nemáme nic společného, jelikož majitelem je stát. Stále doufáme, že 

konstantní tlak stát dotlačí k vyřešení provozuschopnosti bazénu. 

 

Dobudování sítě cyklostezek ve městě, možnosti koupání, kultura ve městě atd. 

Karlovy Vary a cyklodoprava – vždy bude nějaký handicap ve vztahu k reliéfu města, 

to ovšem neznamená, že cyklodoprava by neměla být součástí dopravy ve městě. 



 

 

Město má páteřní cyklostezku, jejíž poslední úsek Doubský most-  Dvorský most se 

začíná stavět a bude hotový na jaře. Slib před dvěma lety, že již bude hotovo, nemohl 

být naplněn z majetkoprávního důvodu, jelikož pozemky nebyli města a jejich 

vykoupení byl poměrně dlouhý proces. Mezi další úseky, které by se v letošním roce 

měly stavět je propojení části Meandru Ohře - Plynárenská lávka. Další úseky řešené 

z dotačních programů budou pokračovat s tím, že v současné době řešíme 

s ministerstvem životního prostředí projekt Bikesharing, jedná se o stanoviště po 

městě pro zhruba 10 kol, kde si kolo vyzvednete a na jakémkoliv dalším místě ho 

vrátíte. Jedná se o velmi populární a ne drahý způsob dopravy po městě, ke které je 

potřeba odpovídající síť cyklostezek. 

 

Místy již neexistující chodník v ul. Poděbradská spojující dvě budovy SZŠ a VOŠZ. 

Tento problém jste již zmiňovali přede dvěma lety, každý rok to zařazujeme do 

rozpočtu roku a řešíme dle priorit podobné úseky. Bohužel Poděbradská ulice vždy 

vypadne. 

 

Absence tabule na plakáty u zastávky MHD Keramická škola.  

Zde byla dohoda s provozovatelem, že město místo této výlepové plochy poskytne 

v blízkosti agentuře tubus, který toto nahradí. S odborem technickým pořešíme 

přemístění tubusu blíže k zastávce.  

 

Mám dotaz na pana Riška v rámci volebních slibů ČSSD, kdy budou splněny sliby – 

komunální odpad pro občany zdarma, poliklinika ve Staré Roli, snížíme vodné a 

stočné a zrušíme poplatky ze psů? 

Co jste přečetl je jen zlomek, je jich mnohem víc. Je potřeba si uvědomit jednu věc a 

to, že ČSSD má v 35 členném zastupitelstvu pouze 5 zastupitelů. V koaličním klubu je 

ČSSD obsažena opět 5 zastupiteli. Tam se potom rozděluje slib na to, co jste schopni 

prosadit. ČSSD sliby musí prosadit v souladu a s podporou KOA, kterých je 11 členů 

a klubu Volných, kterých je 5 členů. A každý klub chce prosadit své. 

Volební sliby se nikdy nenaplní ze 100%, naplní se pouze ty, na kterých je shoda 

klubů.  

ČSSD se daří ve slibech u sociálních služeb, věříme, že se nám podaří navýšit 

ubytovací kapacity pro placená lůžka o 40 seniorů v Domově důchodců Stará Role. 

Mezi sliby patří i mini ZOO ve Staré Roli, rádi bychom ho dali do pořádku. Jedná se o 

majetek města, který spravuje kraj. Také bychom chtěli vyřešit nevýhodný pronájem 

Galerie umění kraji. S krajem se na druhou stranu podařilo městu vypořádat majetek, 

tato kauza se ukončila nyní po 10 letech jednání. Zbývá ještě vypořádání letiště, to 

bychom rádi vyřešili do konce letošního roku. 

 

Hokejový klub Karlových Varů v letošním roce opustil extraligu a bude hrát první 

ligu. Probíhá hluboká diskuze na téma partneři. Město Karlovy Vary je nejsilnějším 

podporovatelem klubu. Za působení v extralize inkasoval klub na podporu hokeje od 

města 23,5 milionu Kč, z čehož 13 milionů Kč byla podpora mládežnického sportu 

všech kategorií a 10 milionů Kč podpora extraligového týmu. Město bude podporovat 

hokej dále, mládežnický sport v neztenčené míře tzn. 13 milionů Kč, nicméně má za 

to, že extraligový tým je něco jiného než prvoligový a řešíme velmi ožehavou otázku, 

jakým způsobem podporovat tento tým, který už nehraje vrcholovou soutěž. 

Požadavek hokejistů je, aby obdrželi to samé co vloni, protože se chtějí do extraligy 

vrátit a bez peněz to nedokáží. 



 

 

 

Budeme rádi za vaše názory. Jak by se mělo město zachovat? 

Máme tady i extraligový volejbal, který je podporovaný mnohem nižší částkou. Jsou 

zde i jiné sporty, které by větší podporu uvítaly. 

To ano a podporujeme ho částkou 2,2 milionu Kč ročně a volejbalisté nejsou 

nespokojeni. Oproti hokeji se však náklady na tento sport nedají srovnávat. 

Karlovy Vary v přepočtu na počet obyvatel, jsou jedny z prvních měst v ČR, kolik 

dávají peněz do sportu, jak amatérského, tak profesionálního. 

Dejte hokejistům rok na to, aby se vzpamatovali. 

Jedna z variant je, že obdrží 6 milionů a v momentě, kdy postoupí do extraligy, bude 

jim doplacen rozdíl do původní výše. 

Je to téma na delší diskusi. Jedná se o podporu od roku 2018, o které rozhodnou 

zastupitelé. 

Hokejisté platí nájem v KV Areně? A zpátky je dotujete? 

Ano, zhruba 9 milionů Kč ročně se vrací tímto způsobem městu. Jedná se však o 

zvýhodněné nájemné. Tyto vztahy však musí být po stránce legislativních pravidel 

právně ošetřeny. 

Do budoucna bychom KV Arenu chtěli ne jako společnost s ručením omezeným, ale 

jako příspěvkovou organizaci. Za tímto účelem již probíhají dílčí kroky. 

 

 

 

  

Termín dalšího zasedání:    25. 10. 2017 od 12:45 hod.  

Místo zasedání:      Magistrát města K. Vary - 5. patro 

            


