
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 14. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 

konaného dne 21.2.2018 od 13:30 hodin 

v Galerii výtvarného umění v Chebu,  

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje,  

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, 350 02 Cheb 

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, Marta Márová, Mgr. Jiří Klsák, Igor Jirsík, Ing. Zdeněk 

Uhlíř, Ondřej Skorka, Oto Teuber, Mgr. Luboš Pastor, PhDr. Oleg Kalaš 

(příchod 13:37), Ing. Václav Benedikt (příchod 13:37) 

 

Přítomni/hosté: Mgr. Jaroslava Pokludová  

 

 

Omluveni: Mgr. Daniela Seifertová, Markéta Monsportová, Ing. arch. Vojtěch Franta, 

Mgr. Veronika Vodičková  

  

 

Ostatní zúčastnění:  Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

Předseda komise zahájil zasedání v 13:34 hod. Představil novou členku komise paní Martu 

Márovou. Zasedání komise bylo ukončeno v 15:08 hod. Členové komise si v rámci 14. zasedání 

prohlédli chebskou galerii v doprovodu pana Mgr. Marcela Fischera, ředitele Galerie výtvarného 

umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje. 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

 

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání 

3. Informace z odboru 

4. Projednání žádostí o individuální dotace 

5. Prohlídka galerie 

6. Různé 

7. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání 

 

Usnesení č. 84/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 14. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

  

 

 

Ad 3. Informace z odboru  

 

Mgr. Pokludová informovala o ukončení přijímání žádostí do elektronického systému podávání 

žádostí o poskytnutí dotací z dotačních programů Karlovarského kraje na rok 2018. Možnost 

čerpání finančních prostředků z dotačních programů byla zveřejněna i v lokálním tisku v K. Varech, 

Sokolově a v Chebu. Proběhla diskuse k funkčnosti elektronického systému. Paní Mgr. Pokludová 

dále sdělila členům komise, že v termínu 13.2.-14.2.2018 proběhlo v Karlových Varech zasedání 

Komise Rady Asociace krajů České republiky pro kulturu a památkovou péči, na jehož organizaci 

se podílel Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Informovala členy komise o vývoji koupě monstrance, unikátní historické 

památky, nyní ve vlastnictví chebské farnosti. Karlovarský kraj usiluje o to, aby tato památka byla 

zachována a vystavena v našem kraji. Paní Mgr. Pokludová dále informovala o svém členství          

v týmu Komise pro kulturu a památkovou péči Asociace krajů ČR pro vypracování nového 

památkového zákona. 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči vzala informace z odboru 
na vědomí. 

 

 

 

Ad 4. Projednání žádostí o individuální dotace 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarskému 

symfonickému orchestru, p.o. na zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti na rok 

2018 ve výši 1 200 000,-Kč.  

 

Před projednáním této žádosti nahlásil pan Mgr. Klsák svůj střet zájmů. 

Usnesení č. 85/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci 
Karlovarskému symfonickému orchestru, p.o. na zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky 

veřejnosti na rok 2018 ve výši 1 200 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  
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Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci FILM-

FESTIVAL KARLOVY VARY na podporu konání 53. ročníku Mezinárodního filmového 

festivalu Karlovy Vary ve výši 8 000 000,-Kč.  

Usnesení č. 86/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci 

Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY na podporu konání 53. ročníku Mezinárodního 

filmového festivalu Karlovy Vary ve výši 5 000 000,-Kč. Komise doporučuje poskytnout 

finanční podporu ve výši, o kterou nadace požádala tj. 8 000 000,-Kč, pokud budou 

zachovány minimálně stejné podmínky jako v roce 2017 při konání festivalu např. promítání 

festivalových filmů v ostatních městech Karlovarského kraje. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu kultury 

Ostrov, příspěvkové organizaci na pořádání jubilejního 50. Dětského filmového a televizního 

festivalu ve výši 200 000,-Kč.  

 

Usnesení č. 87/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci Domu kultury Ostrov, příspěvkové 
organizaci na pořádání jubilejního 50. Dětského filmového a televizního festivalu ve výši 

200 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeskému 

symfonickému orchestru Mariánské Lázně, o.p.s. na zkvalitnění a obohacení kulturní 

nabídky veřejnosti na rok 2018 ve výši 2 500 000,-Kč.  

Usnesení č. 88/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci 
Západočeskému symfonickému orchestru Mariánské Lázně, o.p.s. na zkvalitnění a 

obohacení kulturní nabídky veřejnosti na rok 2018 ve výši 950 000,-Kč. Dále doporučuje 

Radě Karlovarského kraje hledat další finanční zdroje k poskytnutí vyšší finanční podpory. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  
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Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Marienbad 

Film, z.s. na podporu 3. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Mariánských Lázních 

Marienbad Film Festival v roce 2018 ve výši 200 000,-Kč.  

Usnesení č. 89/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci spolku Marienbad Film, z.s.         

na podporu 3. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Mariánských Lázních 

Marienbad Film Festival v roce 2018 ve výši 200 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeskému 

divadlu v Chebu, příspěvkové organizaci na vytvoření společenských prostor pro prezentaci 

hudebních dechových orchestrů a mažoretkových skupin v rámci 23. ročníku festivalu FIJO 

Cheb 2018 ve výši 150 000,-Kč.  

 

Před projednáním této žádosti nahlásil pan MUDr. Svoboda svůj střet zájmů. 

 

Usnesení č. 90/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci Západočeskému divadlu v Chebu, 
příspěvkové organizaci na vytvoření společenských prostor pro prezentaci hudebních 

dechových orchestrů a mažoretkových skupin v rámci 23. ročníku festivalu FIJO Cheb 2018 

ve výši 150 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Petru Hruškovi – 

Agentura HRU-SKA na propagaci, technického zajištění a odměny umělcům při pořádání 

festivalu AKVA FEST ve výši 100 000,-Kč.  

 

Usnesení č. 91/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci Petru Hruškovi – Agentura HRU-
SKA na propagaci, technického zajištění a odměny umělcům při pořádání festivalu AKVA 

FEST ve výši 100 000,-Kč z Programu pro poskytování dotací Karlovarského kraje             

na podporu kulturních aktivit, avšak až po projednání řádně podaných žádostí.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 



 5 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Městskému 

kulturnímu středisku Františkovy Lázně p.o. na činnost amatérského divadelního souboru   

při MKS Františkovy Lázně s cílem obohatit kulturní nabídku veřejnosti výši 60 000,-Kč.  

 

Před projednáním této žádosti nahlásil pan MUDr. Svoboda svůj střet zájmů. 

 

Usnesení č. 92/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci Městskému kulturnímu středisku 

Františkovy Lázně p.o. na činnost amatérského divadelního souboru při MKS Františkovy 

Lázně s cílem obohatit kulturní nabídku veřejnosti výši 60 000,-Kč z Programu                 

pro poskytování dotací Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit, avšak až            

po projednání řádně podaných žádostí.  
 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 1  
 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Regionálnímu 

stavebnímu sdružení na pořádání soutěže o nejlepší stavby Karlovarského kraje a soutěže 

průmyslových škol v rámci akce „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje“          

ve výši 200 000,-Kč.  

Usnesení č. 93/02/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci Regionálnímu stavebnímu sdružení 
na pořádání soutěže o nejlepší stavby Karlovarského kraje a soutěže průmyslových škol 

v rámci akce „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje“ ve výši 200 000,-Kč 

z rezervy rozpočtu Karlovarského kraje.   

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 5. Prohlídka galerie 

 

Členové komise si v rámci 14. zasedání prohlédli chebskou galerii v doprovodu pana Mgr. Marcela 

Fischera, ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje. 

 

 Komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 

 

 

Ad 6. Různé  

 

 Komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 
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15. zasedání komise se bude konat ve středu 14. března 2018 

od 13.30 hod. v Becherově vile, Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

V Chebu dne 21.2.2018 

Zapsala: Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

 

 

                                                     MUDr. Jan Svoboda, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


