
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 13. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 

konaného dne 31.1.2018 od 13:30 hodin 

v Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, 

Zámecká 1, 356 01 Sokolov  

 

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, Markéta Monsportová, Mgr. Jiří Klsák, Igor Jirsík,    

Ing. Zdeněk Uhlíř, Ing. Václav Benedikt, PhDr. Oleg Kalaš, Ondřej Skorka, 

Oto Teuber 

 

Přítomni/hosté: Mgr. Veronika Vodičková 

 

 

Omluveni: Mgr. Daniela Seifertová, Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Jaroslava 

Pokludová, Ing. Roman Procházka, Mgr. Luboš Pastor 

  

Neomluveni:        0 

 

Ostatní zúčastnění:  Jana Simetová 

 

 

Předseda komise zahájil zasedání v 13:38 hod. Zasedání komise bylo ukončeno v 14:52 hod. 

Členové komise si v rámci 13. zasedání prohlédli sokolovské muzeum v doprovodu pana             

Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje. 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání 

3. Prohlídka muzea 

4. Informace z odboru  

5. Projednání individuálních dotací 

6. Projednání plánu práce komise pro rok 2018 

7. Různé 

8. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání 

 

Usnesení č. 78/01/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 13. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad 3. Prohlídka muzea 

 

Členové komise si v rámci 13. zasedání prohlédli muzeum v doprovodu pana Ing. Michaela Runda, 

ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

 

 Komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 

 

Ad 4. Informace z odboru  

 

Mgr. Vodičková informovala o systému elektronického podávání žádostí o poskytnutí dotací 

z dotačních programů Karlovarského kraje na rok 2018. 

Dále informovala o účasti Karlovarského kraje na veletrhu Holiday World 2018 v únoru v Praze a 

v březnu na veletrhu Památky – muzea – řemesla 2018.  

 

Mgr. Vodičková informovala členy komise o možnosti zakoupit gotickou monstranci, unikátní 

památku z 15. století pocházející z kostela sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu, do majetku 

Karlovarského kraje. Komise projednala možnost zakoupit tento liturgický předmět a přijala 

následující usnesení. 

 

Usnesení č. 79/01/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje zakoupit gotickou monstranci           
do majetku Karlovarského kraje.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad 5. Projednání individuálních žádostí 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarskému 

městskému divadlu, o.p.s. na rozšíření nabídky činohry divadla, rozšíření operních, 

operetních a muzikálových představeních ve výši 400 000,-Kč.  

Usnesení č. 80/01/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci 
Karlovarskému městskému divadlu, o.p.s. na rozšíření nabídky činohry divadla, rozšíření 

operních, operetních a muzikálových představeních ve výši 400 000,-Kč.  

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
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Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje sdružení Vidovdan, 

o.s. na oslavy výročí 100 let I. sv. války ve výši 90 000,-Kč.  

Usnesení č. 81/01/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci sdružení Vidovdan, o.s. na oslavy 

výročí 100 let I. sv. války ve výši 60 000,-Kč.  

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace Krajské knihovny Karlovy Vary z rozpočtu 

Karlovarského kraje na zajištění regionálních funkcí v knihovnách Karlovarského kraje 

v roce 2018 ve výši specifikované v žádosti žadatele.  

MUDr. Svoboda, předseda komise a Mgr. Klsák, místopředseda komise nahlásili                 

před projednáním tohoto bodu svůj střet zájmů. 

 

Usnesení č. 82/01/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci Krajské 
knihovně Karlovy Vary z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění regionálních funkcí 

v knihovnách Karlovarského kraje v roce 2018 v požadované výši.  

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 6. Projednání plánu práce komise pro rok 2018 

 

Usnesení č. 83/01/18  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 projednala plán činnosti a termíny zasedání komise v roce 2018 a následně schválila 

„Plán práce na rok 2018 Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou 

péči“, který je přílohou usnesení. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 7. Různé  

 

V rámci bodu různé předseda komise předal ocenění vítězům soutěže „Baroko všemi smysly 

v Karlovarském kraji 2017“ 

 

 Komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 
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14. zasedání komise se bude konat 21.2.2018 

 

od 13.30 hod. v Galerii výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje 

 

 

 

 

V Sokolově dne 31.1.2018 

Zapsala: Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

 

                                                     MUDr. Jan Svoboda, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


