
KARLOVARSKÝ KRAJ  

  

Komise Rady Karlovarského kraje  

pro kulturu a památkovou péči 

  
  

U s n e s e n í  

z 18. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči   

  

konaného dne 27. června 2018 od 13:30 hodin  

na zámku v Bečově 

 

  

  

Přítomni/členové:  

  

MUDr. Jan Svoboda, Bc. Marta Márová, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Václav Benedikt,    

Ing. Zdeněk Uhlíř, Igor Jirsík, PhDr. Oleg Kalaš  

Přítomni/hosté:  
  

Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Veronika Vodičková, Mgr. Jana Těžká  
 

Omluveni:  Markéta Monsportová, Oto Teuber, Mgr. Luboš Pastor, Ondřej Skorka,                 

Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Jaroslava Pokludová 
  

  

Ostatní zúčastnění:  xxx 

  

  

Předseda komise zahájil zasedání v 13:35 hod. Zasedání komise bylo ukončeno v 15:30 hod.  

  

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 

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. 134/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči   

 schválila program 18. zasedání.  

  

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 
  

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

  

Paní Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu informovala členy komise o tom, že všechny žádosti o dotace, které byly předloženy do 

programu Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí a 

programu Podpora kulturních aktivit již byly schváleny v Radě a Zastupitelstvu Karlovarského 

kraje.  

V současnosti se připravují smlouvy s jednotlivými subjekty, které budou postupně vyzývány 

k dostavení na jejich podpis. 

 

Paní náměstkyně pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová  

- informovala členy komise o zapojení všech příspěvkových kulturních institucí zřízených krajem 

do akce „Slevy na vstupném na základě akreditací z Mezinárodního filmového festivalu 

Karlovy Vary 2018“. Do akce se zapojila i řada kulturních subjektů z kraje např. Bečovský 

zámek, bečovské Motomuzeum a botanická zahrada, zámek Kynžvart, hrad Valeč a Horní hrad. 

Slevy budou mimo drobných výjimek platné do konce července 2018. K této příležitosti 

Karlovarský kraj vydal 24 stránkovou brožuru slev v DL formátu v  nákladu 3.500 ks (všichni 

členové komise ji obdrželi). Dále informovala, že ve stejném grafickém vizuálu vznikla s 

totožnými informacemi brožura ve formátu A4, která je k dispozici v každém festivalovém 

voze. 

- seznámila členy komise se zakoupením mini balení lázeňských oplatek, které jsou do balíčků 

určených pro Mezinárodní filmový festival v Karlových 2018 – na zadní straně oplatek je 

uvedena upoutávka na akci, kterou Karlovarský kraj pořádá při Mezinárodním filmovém 

festivalu v Karlových Varech 2018 dne 5. července 2018 ve Dvořákových sadech – jedná se o 

Roztančený festival. Je připraven bohatý celodenní kulturní program, na který jsou zváni 

všichni členové komise. 

- pozvala členy komise na vernisáž výstavy amatérského fotografa Vladimíra Zábranského – 

fotografie z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech od roku 1968, až po 

současnost, která se koná 28. července 2018 od 17:30 hodin ve foyer budovy A krajského úřadu. 

- dále pozvala členy komise do Filmové lázně, která je připravována Karlovarským krajem ve 

spolupráci s Destinační agenturou Karlovarského kraje a Císařskými lázněmi, p.o. v budově 

Císařských lázní po celou dobu konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2018. 

Jedná se o fotokoutek, s „císařskou“ vanou plnou filmových pásků, ve které se může každý 

zájemce dle libosti vykoupat a zároveň se u toho vyfotografovat. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči   

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

  



  3 

BEZ HLASOVÁNÍ  

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

vydávání neperiodických publikací  

  

Usnesení č. 135/06/18  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotace na podporu vydávání 

neperiodických publikací v roce 2018 ve výši dle přiložené tabulky  

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 
  

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

kraje  

  

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

Actionis, z. s. na financování nákladů spojených s pořádáním akce Františkolázeňské léto - 

dny česko-německého přátelství ve výši 35.000,- Kč   

Usnesení č. 136/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje neposkytnout dotaci subjektu Actionis, z. s. na 

financování nákladů spojených s pořádáním akce Františkolázeňské léto - dny česko-

německého přátelství ve výši 35.000,- Kč    

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 
  

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

se těš, z. s. na financování nákladů spojených s pořádáním akce Dětský den a Den Mužů v 

Semtěši ve výši 20.000,- Kč  

  

Usnesení č. 137/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci subjektu Sem se těš, z. s. na 

financování nákladů spojených s pořádáním akce Dětský den a Den Mužů v Semtěši ve 

výši 20.000,- Kč 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   
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Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje paní Hana 

Voděrová na financování nákladů spojených s vydáním knihy Marshally nadoraz, autor 

historik Radek Diestler ve výši 60.000,- Kč   

Usnesení č. 138/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci paní Haně Voděrové na 

financování nákladů spojených s vydáním knihy Marshally nadoraz, autor historik 

Radek Diestler ve výši 60.000,- Kč   

 

 HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 
  

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

OFFCITY z.s. na financování nákladů spojených s  podporou projektu PROBOUZENÍ 2018 

ve výši 150.000,- Kč 

   

Usnesení č. 139/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje neposkytnout dotaci subjektu OFFCITY z.s. na 

financování nákladů spojených s  podporou projektu PROBOUZENÍ 2018 ve výši 

150.000,-Kč   

  

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 

 

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

Společnost Fryderyka Chopina, spolek na financování nákladů spojených s  podporou 

projektu 59. CHOPINŮV FESTIVAL 2018 ve výši 200.000,- Kč   

  

Usnesení č. 140/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči   

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci subjektu Společnost Fryderyka 

Chopina, spolek na financování nákladů spojených s  podporou projektu 59. CHOPINŮV 

FESTIVAL 2018 ve výši 200.000,- Kč   

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje „Fyzická osoba 

– anonymizováno“ na financování nákladů spojených s projektem Rekonstrukce památného 

domu ve výši 276.000,- Kč   

  

Usnesení č. 141/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje nedoporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení individuální žádost „Fyzická osoba – anonymizováno na financování nákladů 

spojených s projektem Rekonstrukce památného domu ve výši 276.000,- Kč   

 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 1  

 
 

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

PHOENIX GOLD a.s. na financování nákladů spojených s projektem Lékárna Jáchymov - 

havárie střechy ve výši 150.000,- Kč   

  

Usnesení č. 142/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje neposkytnout dotaci subjektu PHOENIX GOLD 
a.s. na financování nákladů spojených s projektem Lékárna Jáchymov - havárie střechy 

ve výši 150.000,- Kč   
 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 1  

 

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

Radniční sklípek Boží Dar s.r.o. na financování nákladů spojených s pořádáním akce 

Benefiční hudební festival Boží Dar ve výši 50.000,- Kč   

Usnesení č. 143/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči   

 doporučuje Radě Karlovarského kraje neposkytnout dotaci subjektu Radniční sklípek Boží 

Dar s.r.o. na financování nákladů spojených s pořádáním akce Benefiční hudební festival 

Boží Dar ve výši 50.000,- Kč   

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

 

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

HISTORY o.s. na financování nákladů spojených s projektem KRAJE OČIMA DĚTÍ ve výši 

50.000,- Kč   

Usnesení č. 144/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči   
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 doporučuje Radě Karlovarského kraje neposkytnout dotaci subjektu HISTORY o.s. na 

financování nákladů spojených s projektem KRAJE OČIMA DĚTÍ ve výši 50.000,- Kč   

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

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

Krásno na financování nákladů spojených s podporou kulturních akcí v Krásně ve výši 

180.000,- Kč   

  

Usnesení č. 145/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje nedoporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení individuální žádost subjektu Město Krásno na financování nákladů spojených s 

podporou kulturních akcí v Krásně ve výši 180.000,- Kč   

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 

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

Krásno na financování nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek ve výši 

450.000,- Kč   

  

Usnesení č. 146/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje nedoporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení individuální žádost subjektu Město Krásno na financování nákladů spojených s 

obnovou a využitím kulturních památek ve výši 450.000,- Kč a doporučuje žadateli Město 

Krásno podat si žádost do řádného dotačního programu na rok 2019 

 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 1  

 
 

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

Žlutice na financování nákladů spojených s výbavou nové expozice muzea ve Žluticích ve výši 

1.000.000,- Kč   

  

Usnesení č. 147/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení individuální žádost subjektu Město Žlutice na financování nákladů spojených s 

výbavou nové expozice muzea ve Žluticích v maximální možné výši, která je k dispozici   

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Thun 

1794 a.s. na financování nákladů spojených s rozšířením Porcelánové školičky ve výši 

300.000,- Kč   

  

Usnesení č. 148/06/18  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení individuální žádost subjektu Thun 1794 a.s. na financování nákladů spojených s 

rozšířením Porcelánové školičky ve výši 300.000,- Kč   

 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 1  

 
 

Ad 6. Různé – navýšení příspěvku subjektu Goodfellas z.s. na akci Vyrovnání rozpočtu 

desátého Vary Good Festu ve výši 50.000,- Kč. 

 

Dne 28.5.2018 schválila Rada Karlovarského kraje subjektu Goodefellas z.s. dotaci na kulturní 

aktivity na akci Vary Good Fest ve výši 80.000,- Kč. Dne 23.6.2018 se na Šibeničním vrchu 

v Karlových Varech uskutečnil 10. ročník výše uvedené akce. Organizátoři akce předpokládali 

s vyšší dotací od kraje (min. 150.000,- Kč) vzhledem k jejímu snížení sháněli sponzory jinde, 

nicméně díky krátkému časovému rozmezí mezi vyrozuměním o výši dotace kraje a pořádáním 

akce se jim nepodařila zajistit od sponzorů 100% zafinancování vzniklé finanční propasti. Proto 

nyní subjekt žádá o navýšení dotace o 50.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 149/06/18  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči   

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci subjektu Goodfellas z.s. na akci 

Vyrovnání rozpočtu desátého Vary Good Festu ve výši 50.000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 
 

Ad 6. Různé - navýšení příspěvku subjektu Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s. na 

akci 23. Karlovarský folklorní festival 

 

Dne 21.5.2018 schválila Rada Karlovarského kraje subjektu Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy 

Vary, z.s. individuální dotaci na akci 23. Karlovarský folklorní festival ve výši 100.000,- Kč. 

Akce se koná v termínu od 4. do 9. září 2018 v celém Karlovarském kraji (od Jáchymova, přes 

Loket, Ostrov až po Karlovy Vary). Vzhledem k tomu, že v letošním roce nenadále vypověděla 

spolupráci Léčebna Mánes, která byla po více jak deset let partnerem festivalu, dostávají se 

organizátoři festivalu do situace, kdy jim nastal propad cca o 100.000,-Kč. V tuto chvíli je velmi 

složité najít partnera, který bude zajišťovat ubytování a stravu pro mezinárodní účastníky festivalu 

za symbolické ceny. Proto nyní subjekt žádá o navýšení dotace, které by zafinancovalo vzniklý 

finanční propad. 
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Usnesení č. 150/06/18  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout navýšení dotace subjektu Soubor písní a 

tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s. na akci 23. Karlovarský folklorní festival ve výši 50.000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 
 

Ad 6. Různé - publikace – Karlovarský kraj – Živý kraj - žádost o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu TopLife Czech a.s. na financování nákladů 

spojených se vznikem publikace Karlovarský kraj – Živý kraj ve výši 500.000,- Kč   

 

Paní náměstkyně pro oblast kultury a památkovou péči Mgr. Daniela Seifertová seznámila členy 

komise s nabídkou subjektu TopLife Czech a.s. s vyhotovením publikace o Karlovarském kraji – 

Živém kraji. Radě Karlovarského kraje bude nabídka předložena jako žádost o individuální dotaci 

na financování nákladů spojených s vydáním publikace Karlovarský kraj – Živý kraj, která 

představí turisticky atraktivní místa kraje s výrobou 1 tisíce ks, které budou určeny pro potřeby 

prezentace Karlovarského kraje. 

 

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

žádné usnesení   

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 
 

Ad 6. Různé – Kalendáříky Eduarda Milky 

 

Paní náměstkyně pro oblast kultury a památkovou péči Mgr. Daniela Seifertová seznámila členy 

komise s každoročním projektem – vydávání minikalendářů s kresbami Eduarda Milky na dané 

téma Karlovarského kraje. 

Vzhledem k finanční náročnosti tohoto projektu chtěla znát názory členů komise, zda pokračovat 

v tradici vydávání kalendářů, která je více jak desetiletá či zkusit vymyslet jiný druh prezentace 

Karlovarského kraje.  

 

Členové komise se jednoznačně shodli, že tyto kalendáře jsou již v současnosti sběratelským 

fenoménem, který je zaběhlý a osvědčený. Vydávání kalendářů tohoto charakteru a formátu 

podporují i nadále. 

 

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

žádné usnesení   

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 
 

Ad 6. Různé - Pozvánka na akci Kapsa plná pohádek 2018 

 

Všem členům komise byla předána pozvánka od pořadatelů 17. ročníku akce Kapsa plná pohádek 

2018, která se koná od 9.7.2018 do 22.7.2018 v Mariánských Lázních. 
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 Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči nepřijala k tomuto bodu 

žádné usnesení   

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 
  

Ad 7. Závěr  

  

Paní náměstkyně pro oblast kultury a památkovou péči Mgr. Daniela Seifertová informovala členy 

komise o současné přípravě akcí Karlovarského kraje, které se budou konat v září. Jedná se o akci 

s názvem „SLAVNOSTI HUDBY STRUNAL SCHÖNBACH .... kde slova končí, hudba začíná“, 

kterou zaštiťuje celonárodní akce European Heritage Days (Dny evropského dědictví). Letos se 

akce uskuteční v obci Luby, jak výše uvedený název vypovídá v podniku Strunal Schönbach. Akce 

bude zaměřena na historii řemeslné výroby strunných nástrojů – bude zajištěn prohlídkový okruh 

podniku s komentovaným výkladem (každou celou hodinu po celý den), dále bude zajištěn 

celodenní kulturní program formou festivalu, kde se představí jak místní umělci, tak regionální 

soubory či umělci z přeshraniční spolupráce. Současně bude probíhat řemeslný jarmark 

s přehlídkou umění studentů středních škol stravování (návštěvníci mohou ochutnat jejich 

kulinářské umění za zvýhodněné ceny). Zlatým hřebem bude vystoupení houslového virtuosa 

Jaroslava Svěceného, který bude mít dokonce přednášku o historii strunných hudebních nástrojů. 

Celý tento den bude probíhat dne 15. září 2018 od 10 hodin až do pozdních večerních hodin. 
 

Ve stejný den v podvečer tedy 15. září 2018 od 19 hodin připravuje Karlovarský kraj ve spolupráci 

s Městem Sokolov a Městským domem kultury Sokolov koncert houslisty Ivana Ženatého se 

Západočeským Symfonickým Orchestrem Mariánské Lázně – tento koncert bude pořádán v rámci 

oslav výročí 100 let od založení Československého státu. 
 

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

žádné usnesení   

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 
  

  

19. zasedání komise se bude konat dne 29. srpna 2018 v 13.30 hod.  

Místo bude upřesněno na základě předchozí domluvy. 
  

  

V Bečově dne 27.6.2018  

Zapsala: Mgr. Jana Těžká, vedoucí oddělení kultury  

  

  

  

  

  

                                       MUDr. Jan Svoboda, v. r.  

                                                       předseda Komise Rady Karlovarského kraje    

                                                           pro kulturu a památkovou péči  

 


