
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 15. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 

konaného dne 14. března 2018 od 13:30 hodin 

v Interaktivní galerii Becherova vila,  

Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary 

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, Bc. Marta Márová (příchod 13:36), Markéta 

Monsportová, Mgr. Jiří Klsák, Oto Teuber, Ing. Václav Benedikt, Mgr. Luboš 

Pastor, Ing. Zdeněk Uhlíř (příchod 13:55) 

 

Přítomni/hosté: Ing. arch. Jaromír Musil (odchod 14:20), Mgr. Veronika Vodičková (příchod 

14:15, odchod 14:55), Mgr. Daniela Seifertová (příchod 14:15, odchod 

14:55),  

 

 

Omluveni: Mgr. Jaroslava Pokludová, Igor Jirsík, Ing. arch. Vojtěch Franta, Ondřej 

Skorka, PhDr. Oleg Kalaš 

 

Ostatní zúčastnění:  Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

Předseda komise zahájil zasedání v 13:34 hod. Zasedání komise bylo ukončeno v 15:26 hod. 

Členové komise si v rámci 15. zasedání prohlédli Interaktivní galerii Becherova vila v doprovodu 

paní kurátorky Ivany Klsákové. 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání 

3. Projednání materiálu odboru regionálního rozvoje „Aktualizace Programu rozvoje 

Karlovarského kraje“ 

4. Informace z odboru kulturu, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
5. Projednání finančních příspěvků na podporu vydávání neperiodických publikací 

6. Projednání žádostí o individuální dotace  

7. Vyhodnocení loňského programu Děti, mládež, kultura 

8. Prohlídka galerie 

9. Různé 

10. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání (v 13:35 hod.) 

 

Usnesení č. 94/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 15. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

 

  

Ad 3. Projednání materiálu odboru regionálního rozvoje aktualizaci „Programu rozvoje 

Karlovarského kraje“ 

 

Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 

kraje představil členům komise „Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020“ 

 

Usnesení č. 95/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 

 bere na vědomí aktualizaci „Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020“ a 

doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit Aktualizaci Programu Karlovarského kraje 

2014-2020 v předloženém znění. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 4. Informace z odboru kulturu, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Mgr. Vodičková informovala o personální změně na odboru resp. o nové vedoucí oddělení kultury, 

kterou bude od května 2018 Mgr. Jana Těžká. 

Mgr. Seifertová informovala o plánovaných oslavách dnů české státnosti dne 2.6.2018 v Lokti a      

o vývoji prodeje chebské monstrance chebskou farností. Mgr. Seifertová seznámila komisi se 

žádostmi o finanční podporu v oblasti kultury, které by mohly být pokryty z přebytku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2017. 

 

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

 

 

 

Ad 5. Projednání finančních příspěvků na podporu vydávání neperiodických publikací 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči projedná finanční příspěvky       

na podporu vydávání neperiodických publikací na svém příštím zasedání. 
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Ad 6. Projednání žádostí o individuální dotace  

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje paní Petře 

Karlíčkové na Mikulášskou nadílku ve výši 20 000,-Kč.  

 

Usnesení č. 96/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 nedoporučuje Radě Karlovarského kraje kraje poskytnout dotaci paní Petře Karlíčkové      

na Mikulášskou nadílku ve výši 20 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mezinárodnímu 

pěveckému centru Antonína Dvořáka, o.p.s. na pořádání 53. Mezinárodní pěvecké soutěže 

Antonína Dvořáka ve výši 300 000,-Kč.  

Usnesení č. 97/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci 
Mezinárodnímu pěveckému centru Antonína Dvořáka, o.p.s. na pořádání 53. Mezinárodní 

pěvecké soutěže Antonína Dvořáka ve výši 200 000,-Kč.  
 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 

Montanregion Krušné hory na zajištění činností společnosti vyplývající ze smlouvy                   

o partnerství, jež dne 2.5.2013 uzavřely Karlovarský a Ústecký kraj, obce Jáchymov, Boží 

Dar, Abertamy, Horní Blatná, Krupka a Měděnec ve výši 79 860,-Kč.  

 

Usnesení č. 98/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci společnosti Montanregion Krušné 
hory na zajištění činností společnosti vyplývající ze smlouvy o partnerství, jež dne 2.5.2013 

uzavřely Karlovarský a Ústecký kraj, obce Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, 

Krupka a Měděnec ve výši 79 860,-Kč.  

 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
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Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Taneční skupině 

Mirákl, z.s. na celoroční činnost skupiny a mezinárodní prezentace ve výši 80 000,-Kč.  

Usnesení č. 99/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit poskytnout dotaci Taneční skupině Mirákl, 

z.s. na celoroční činnost skupiny a mezinárodní prezentace ve výši 80 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje panu Vladimíru 

Suchanovi na činoherní představení Letních shakespearovských slavností 2018 – Večer 

tříkrálový aneb Cokoli chcete ve výši 150 000,-Kč.  

Usnesení č. 100/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci Vladimíru Suchanovi na činoherní 
představení Letních shakespearovských slavností 2018 – Večer tříkrálový aneb Cokoli 

chcete ve výši 150 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje panu Vladimíru 

Suchanovi na Operní představení Nabucco v podání libereckého divadla F.X. Šaldy ve výši      

200 000,-Kč.  

Usnesení č. 101/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci panu Vladimíru Suchanovi na 
Operní představení Nabucco v podání libereckého divadla F.X. Šaldy výši 200 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
 
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Taneční 

kursy Martina Šimka Terezy Řípové s. r. o. na zavedení nové tradice do divadelního života 

v Chebu „Roztančené divadlo“ 25 000,-Kč.  

Usnesení č. 102/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje projednat žádost o individuální dotaci společnosti 

Taneční kursy Martina Šimka Terezy Řípové s. r. o. na zavedení nové tradice do divadelního 

života v Chebu „Roztančené divadlo“ 25 000,-Kč až po projednání žádostí podaných          
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do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních 

aktivit.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Města Krásno           

na podporu kulturních akcí v Krásně ve výši 180 000,-Kč.  

Usnesení č. 103/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje projednat žádost o individuální dotaci Města Krásno 
na podporu kulturních akcí v Krásně ve výši 180 000,-Kč až po projednání žádostí podaných 

do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních 

aktivit.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Města Krásno        

na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

v Krásně ve výši 450 000,-Kč.  

Usnesení č. 104/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje projednat žádost o individuální dotaci Města Krásno 
na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

v Krásně ve výši 450 000,-Kč až po projednání žádostí podaných do Programu pro 

poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje České centrále 

cestovního ruchu – CzechTourism na podporu konání 51. Ročníku mezinárodního festivalu 

filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm 2018ve výši 200 000,-Kč.  

Usnesení č. 105/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci České centrále cestovního ruchu – 
CzechTourism na podporu konání 51. Ročníku mezinárodního festivalu filmů 

s cestovatelskou tematikou Tourfilm 2018 ve výši 200 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Souboru písní a 

tanců DYLEŇ Karlovy Vary, z.s. na podporu konání 23. Karlovarského folklórního festivalu 

ve výši 100 000,-Kč.  

Usnesení č. 106/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci Souboru písní a tanců DYLEŇ 

Karlovy Vary, z.s. na podporu konání 23. Karlovarského folklórního festivalu ve výši 

100 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 

European Fashion Agency s.r.o. na pořádání kulturní akce Czech Fashion Week ve výši 

190 000,-Kč.  

Usnesení č. 107/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje projednat žádost o individuální dotaci společnosti 
European Fashion Agency s.r.o. na pořádání kulturní akce Czech Fashion Week ve výši 

190 000,-Kč až po projednání žádostí podaných do Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 6. Různé  

 

 Komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 
 

Ad 7. Vyhodnocení loňského programu Děti, mládež, kultura 

 

Ing. Romana Štecová seznámila členy komise s loňským programem Děti, mládež, kultura, který 

připravuje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro školy našeho regionu ve spolupráci s divadly, galeriemi, muzei a dalšími 

kulturními zařízeními. 

 

Usnesení č. 108/03/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 

 bere na vědomí vyhodnocení loňského programu Děti, mládež, kultura 
 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 8. Prohlídka galerie 

 

Členové komise si v rámci 15. zasedání prohlédli Interaktivní galerii Becherova vila v Karlových 

Varech v doprovodu paní kurátorky Ivany Klsákové. 

 

 Komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 

 

 

 

16. zasedání komise se bude konat ve středu 25. dubna 2018 

od 10.00 hod. v zasedací místnosti 335A  

na Krajském úřadě Karlovarského kraje,  

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 14.3.2018 

Zapsala: Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

 

 

                                                     MUDr. Jan Svoboda, v.r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


