
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 19. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 29. srpna 2018 v 13:30 hodin 

 

na Městském úřadě ve Františkových Lázních,  

Nádražní 205/8, 351 01 Františkovy Lázně  

zasedací místnost v 1. patře úřadu 

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, PhDr. Oleg Kalaš, Oto Teuber, Ing. Václav Benedikt,  

Ing. Zdeněk Uhlíř, Igor Jirsík, Ondřej Skorka  

 

Přítomni/hosté: Mgr. Jana Těžká, Mgr. Veronika Vodičková (příchod 13:52) 

 

 

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

Pokludová, Bc. Marta Márová, Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Luboš Pastor, Markéta 

Monsportová 

 

 

Ostatní zúčastnění:  Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

Předseda komise zahájil zasedání v 13:36 hod. Zasedání komise bylo ukončeno v 15:41 hod.  

Po ukončení zasedání si členové komise prohlédli město Františkovy Lázně v doprovodu pana     

Ing. Miroslava Jiřiny, tajemníka městského úřadu. 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

 

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2. Úvodní slovo pana Jana Kuchaře, starosty města Františkovy Lázně 

3. Schválení programu zasedání 

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

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

6. Různé 

7. Prohlídka městského muzea a města Františkovy Lázně (15.30 hod.) 

8. Závěr 
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Ad 3. Schválení programu zasedání 

 

Usnesení č. 151/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 19. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

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

OKPPLaCR)  

 

Paní Mgr. Těžká, vedoucí oddělení kultury krajského úřadu informovala: 

O 23. Karlovarském folklórním festivalu, který proběhne ve dnech 4.9.-8.9.2018 v Karlových 

Varech a okolí. 

O pořádání celodenního festivalu s názvem "Slavnosti hudby Strunal Schönbach...kde slova končí, 

hudba začíná" do Lubů u Chebu. Tento festival je pořádán v rámci Dnů evropského dědictví 

v sobotu 15. 9. 2018 od 10 do 22 hodin v areálu společnosti Strunal Schönbach. 

O konání slavnostního koncertu k 100. výročí založení Československa a znovuotevření 

zrekonstruovaného divadla Městského domu kultury v Sokolově. Koncert se uskuteční v sobotu   

15. září 2018 od 19.00 hod. přímo v prostorách obnoveného divadla MDK Sokolov. 

Na koncertě vystoupí jako sólista houslový virtuóz Ivan Ženatý, kterého bude doprovázet 

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně. 

Paní Mgr. Vodičková informovala o současném stavu Císařských lázní Karlovy Vary a pozvala 

členy komise na koncert Karlovarského symfonického orchestru, který se uskuteční v Císařských 
lázních dne 30.8.2018.  

Dále byla komise informována o další akci připravované v rámci ROKU 2018 – Rok české 

státnosti, a to o SLAM POETRY, kterou chystá odbor na říjen, listopad. Jedná se o šest představení 

pro školy a veřejnost po celém kraji zaměřených na slavných 8 výročí v historii ČR.  

Komise byla dále informována o probíhající fotografické soutěži Proměny Karlovarského kraje     

za posledních 100 let, která bude ukončena koncem září.  

  

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 vzala informace z OKPPLaCR na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

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

kraje   

 

 

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

race agency, z.s. na podporu akce Rock Point – Horská výzva, 2. závod – Krušné hory ve výši 

90 000,-Kč  

Usnesení č. 152/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 
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 doporučuje OKPPLaCR předat žádost o individuální dotaci spolku Top race agency, z.s.   

na podporu akce Rock Point – Horská výzva, 2. závod – Krušné hory ve výši 90 000,-Kč 

k projednání Komisi RKK pro tělovýchovu a sport a také Komisi RKK pro lázeňství cestovní 

ruch. 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 

 

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

Media Park s.r.o. na uspořádání projektu ZAŽIJTE TO ZNOVU! ve městě Chebu dne 

28.9.2018 výši 150 000,-Kč 

 

Usnesení č. 153/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci společnosti Media Park s.r.o.    

na uspořádání projektu ZAŽIJTE TO ZNOVU! ve městě Chebu dne 28.9.2018 výši 

150 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 0, proti 6, zdržel se 1  

 

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

muzea Mariánské Lázně na publikace Mariánské Lázně – srpen 1968 ve výši 20 000,-Kč  

Usnesení č. 154/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci Městskému muzeu 
Mariánské Lázně na publikace Mariánské Lázně – srpen 1968 ve výši 20 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

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

Slavkov na realizaci obnovy a zabezpečení havarijního stavu střešního pláště krovu a budovy 

děkanství  ve výši 700 000,-Kč  

Usnesení č. 155/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci 
Města Horní Slavkov na realizaci obnovy a zabezpečení havarijního stavu střešního pláště 

krovu a budovy děkanství ve výši 700 000,-Kč  

 

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

Českobratrské církve evangelické v Nejdku na opravu střechy po havárii (krupobití, bouře, 

vítr) ve výši 300 000,-Kč  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči projedná žádost na svém příštím 

zasedání po předložení dalších podkladů z oddělení památkové péče. 

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

žádné usnesení.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

Ad 5. Žádost o mimořádnou finanční podporu z rozpočtu Karlovarského kraje 

Geofyzikálnímu ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.  na realizaci projektu na otevření a 

zpřístupnění tzv. Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka ve výši 100 000,-Kč  

Usnesení č. 156/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout mimořádnou finanční podporu z rozpočtu 
Karlovarského kraje Geofyzikálnímu ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.  na realizaci projektu 

na otevření a zpřístupnění tzv. Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka ve výši 100 000,-

Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 

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

fyzické osoby (anonymizováno) na obnovu Jetelového kříže v obci Zádub-Závišín (okr. Cheb) 

ve výši 20 000,-Kč  

Usnesení č. 157/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout žadateli - fyzické osobě (anonymizováno) 
na obnovu Jetelového kříže v obci Zádub-Závišín (okr. Cheb) ve výši 20 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 5, proti 2, zdržel se 0   

 

 

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

spolku Goodfellas z.s. na vyrovnání rozpočtu festivalu VARY GOOD FEST výši 70 000,-Kč  

Usnesení č. 158/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout mimořádnou dotaci spolku Goodfellas z.s. 
na vyrovnání rozpočtu festivalu VARY GOOD FEST výši 70 000,-Kč.  

 

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

fyzické osobě (anonymizováno) na záchranu měšťanského domu, unikátní kulturní památky 

v památkové zóně v obci Horní Slavkov na náměstí Republiky ve výši 520 000,-Kč.  

Usnesení č. 159/08/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje nedoporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje      

ke schválení individuální žádost žadatele - fyzické osoby (anonymizováno) na obnovu 

budovy Měšťanského domu, jenž je kulturní památkou v obci Horní Slavkov ve výši          

520 000,-Kč a doporučuje žadateli podat si žádost do řádného dotačního programu na rok 

2019.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 

Ad 6. Různé 

 

Mgr. Těžká představila členům komise katalog pořadů kulturních pořadů pro děti a mládež              

na školní rok 2018/2019 - 1. pololetí (září – leden), který vydává Karlovarský kraj na podporu 

vzdělávání dětí a mládeže. 

 

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

žádné usnesení.  
 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

Ad 7. Závěr 

 

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

žádné usnesení  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

 

20. zasedání komise se bude konat 26. září 2018 v 13.30 hod. 

ve Štole č. 1 v Jáchymově, ulice Na Svornosti, 362 51 Jáchymov 

 

 

Ve Františkových Lázních dne 29.8.2018 

Zapsala: Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

                                                           MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


