
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

ze 17. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 

konaného dne 30. května 2018 od 13:30 hodin 

v Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 02 Cheb. 

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, Bc. Marta Márová, Markéta Monsportová (příchod 

13:43), Mgr. Jiří Klsák (příchod 13:41), Oto Teuber (odchod 15:01),           

Ing. Václav Benedikt, Mgr. Luboš Pastor, Ing. Zdeněk Uhlíř, Igor Jirsík, 

Ondřej Skorka, PhDr. Oleg Kalaš 

 

Přítomni/hosté: Mgr. Daniela Seifertová (příchod 14:50), Mgr. Jana Těžká, Martin Karas  

 

Omluveni: Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Jaroslava Pokludová, Mgr. Veronika 

Vodičková 

 

 

Ostatní zúčastnění:  Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

Předseda komise zahájil zasedání v 13:36 hod. Zasedání komise bylo ukončeno v 15:25 hod. Po 

ukončení zasedání si členové komise prohlédli muzeum v doprovodu paní ředitelky Ing. Kulové a  

pana M. Beránka. 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Schválení programu zasedání 

3. Informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu (dále jen 

OKPPLaCR) 

- Koncepce kultury Karlovarského kraje 

4. Projednání žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vydávání neperiodických publikací 

5. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského kraje                 

6. Různé 

7. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání 

 

Usnesení č. 127/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 17. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad 3. Informace z odboru kulturu, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  

 

Paní Mgr. Jana Těžká, nová vedoucí odd. kultury krajského úřadu se představila členům komise. 

Mgr. Těžká informovala o Koncepci kultury Karlovarského kraje s tím, že je zveřejněna na portále 

Karlovarského kraje a její platnost je do r. 2020, v roce 2019 by se již měla začít připravovat její 

aktualizace. 

ODKAZ NA KONCEPCI:  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-kultury/koncepce-

kultury.aspx 

 

Dále pozvala členy komise na 2.6.2018 do Lokte, kdy Karlovarský kraj oslaví 100. let 

československé státnosti. 

  

 Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči vzala informace 

z OKPPLaCR na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

Ad 4. Projednání žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vydávání neperiodických publikací 

 

Členové komise jednali o návrhu odboru, který je potřeba doplnit – viz usnesení 133/05/18 níže. 

 

 

Ad 5. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení 

osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s. na financování nákladů na dovoz výstavy 

z předchozí „štace“ tj. z Domažlic, její montáž, demontáž a odvoz do kláštera v Teplé ve výši 

15 000,-Kč  

Usnesení č. 128/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje neposkytnout dotaci Sdružení osvobozených 
politických vězňů a pozůstalých, z.s. na financování nákladů na dovoz výstavy z předchozí 

„štace“ tj. z Domažlic, její montáž, demontáž a odvoz do kláštera v Teplé ve výši 15000,-Kč.  
 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 2, zdržel se 1  

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-kultury/koncepce-kultury.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-kultury/koncepce-kultury.aspx
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Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 

Czech Architecture Week, s.r.o. na propagaci architektonického dědictví Karlovarského 

kraje v rámci výstavy věnované 100 letům československé architektury ve výši 130 000,-Kč 

 

Usnesení č. 129/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje neposkytnout dotaci společnosti Czech Architecture 

Week, s.r.o. na propagaci architektonického dědictví Karlovarského kraje v rámci výstavy 

věnované 100 letům československé architektury ve výši 130 000,-Kč 

 

HLASOVÁNÍ: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pana Pavla 

Duška na obnovu budovy Měšťanského domu, jenž je kulturní památkou v obci Horní 

Slavkov ve výši 520 000,-Kč  

Usnesení č. 130/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje nedoporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje               

ke schválení individuální žádost pana Pavla Duška na obnovu budovy Měšťanského domu, 

jenž je kulturní památkou v obci Horní Slavkov ve výši 520000,-Kč a doporučuje žadateli 

Pavlu Duškovi podat si žádost do řádného dotačního programu na rok 2019. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 11, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku 

Wallachia na podporu projektu resp. natáčení pohádky „Největší dar“ ve výši 200 000,-Kč  

Usnesení č. 131/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje neposkytnout dotaci spolku Wallachia na podporu 

projektu resp. natáčení pohádky „Největší dar“ ve výši 200 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje: 

 

1) spolku Actionis, z.s. na realizaci II. ročníku multižánrového festivalu v rámci akce 

Františkolázeňské léto – dny česko-německého přátelství ve výši 35 000,-Kč 

2) spolku Sem se těš, z. s. na podporu sportovních a kulturních aktivit v Semtěši ve výši 20 000,-Kč  

3) p. Hany Voděrové na předtiskovou přípravu a tisk knihy Marshally na doraz ve výši 60 000,-Kč  
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Usnesení č. 132/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 jednala o shora uvedených dotacích resp. o žádostech žadatelů spolku Actionis, z.s., spolku 

Sem se těš, z.s. a paní Hany Voděrové, a rozhodla o projednání těchto žádostí na svém 

dalším zasedání tj. dne 27.6.2018. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 4. Projednání žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vydávání neperiodických publikací 

 

Usnesení č. 133/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 

 doporučila OKPPLaCR připravit nový návrh odboru k žádostem o dotace poskytovaných 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických usnesení k projednání 

na komisi 27.6.2018      

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 6. Různé 

 

Mgr. Uhlíř informoval o nevhodném umístění bronzové sochy Dívka s holubicí od známého 

regionálního umělce - sochaře p. Strnada. Socha je umístěna na sídlišti Skalka v Chebu, kde dochází 

k její devastaci. PhDr. Kalaš doporučil její přestěhování, a toto dílo tak zachovat. Členové komise 

pověřili předsedu komise, aby informoval vedení města Chebu. 

 

Mgr. Seifertová pozvala členy komise na oslavu 100. let československé státnosti do loketského 

amfiteátru dne 2.6.2018, kde Karlovarský kraj oslaví toto významné výročí. Dále informovala o 

akci, která se bude konat dne 16.6.2018 v GH Pupp v K. Varech pod názvem Czech Fashion Week. 

Akce se uskuteční za podpory Karlovarského kraje, účastnit se budou také studenti ze škol a budou 

se podílet na přípravě této akce s významnými módními návrháři. 

 

Mgr. Seifertová informovala členy komise o využití finančních prostředků z přebytku hospodaření 

Karlovarského kraje z rozpočtu r. 2017. 

 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči nepřijala k tomuto bodu 

žádné usnesení  

BEZ HLASOVÁNÍ 
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Ad 7. Závěr 

 

Výjezdní zasedání komise plánované na 2.6.2018 spojené s návštěvou Karlovarského městského 

divadla resp. návštěvy divadelního představení „Adéla ještě nevečeřela“ se konat nebude z důvodu 

změny v programu členů komise. Členové komise navštíví představení individuálně. 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči nepřijala k tomuto bodu 

žádné usnesení  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

 

18. zasedání komise se bude konat 27. června 2018 v 13.30 hod. 

na zámku v Bečově 

 

 

V Chebu dne 30.5.2018 

Zapsala: Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


