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  KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje 

pro kulturu a památkovou péči 
 

 

U s n e s e n í 

z 20. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a 

památkovou péči konaného ve středu 26. září 2018 v 13:30 hodin 

ve Štole č. 1 v Jáchymově,  

Na Svornosti, 362 51 Jáchymov 
 

 

 Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Václav Benedikt, Ing. 

Zdeněk Uhlíř, Igor Jirsík, Markéta Monsportová, Bc. Marta Márová 

 

 Přítomni/hosté: Mgr. Jana Těžká, Ing. Romana Štecová 
 

 

Omluveni: PhDr. Oleg Kalaš, Oto Teuber, Ondřej Skorka, Mgr. Daniela 

Seifertová, Mgr. Veronika Vodičková, Mgr. Jaroslava Pokludová, 

Jana Simetová 

 
 

 Ostatní zúčastnění: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 
 

 

Předseda komise zahájil zasedání v 13:40 hod. Zasedání komise bylo ukončeno v 14:40 hod. 

Po ukončení zasedání si členové komise prohlédli Štolu č. 1 v Jáchymově v doprovodu pana 

Ing. Michla Runda, ředitele Muzea Sokolov, 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 kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

4. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje   

5. Různé 

6. Prohlídka štoly (15.00 hod.) 

7. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání 
 

 Usnesení č. 160/09/18 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 schválila program 20. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

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

jen OKPPLaCR) 
 

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

O celodenním festivalu s názvem "Slavnosti hudby Strunal Schönbach, kde slova končí, 

hudba začíná", který se uskutečnil v Lubech u Chebu dne 15. 9. 2018. 

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

zrekonstruovaného divadla Městského domu kultury v Sokolově. Koncert se uskutečnil 

v sobotu 15. září 2018 od 19.00 hodin přímo v prostorách obnoveného divadla MDK 

Sokolov. 

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 a listopad. Jedná se o tři 

představení pro školy a tři představení pro veřejnost. Představení jsou zaměřena na slavné 

osmičkové výročí v historii ČR. 

Komise byla dále informována o probíhající fotografické soutěži Proměny Karlovarského 

kraje za posledních 100 let, která bude ukončena koncem září. 

Dále Mgr. Jana Těžká informovala o vzniku brožury příspěvkových organizací v oblasti 

kultury, která byla distribuována na obou akcích konajících se dne 15.9.2018. Dále budou 

brožury na všech pobočkách kulturních příspěvkových organizacích kraje. 

Všem členům kulturní komise byla na základě požadavku z minulého jednání zaslána 

elektronicky tabulka, ve které je jasně vidět stav všech došlých individuálních žádostí.  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 vzala informace z OKPPLaCR na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 
 

 

Ad 4. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje 
 

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

společnosti Thun 1794 a. s. na vstupní bránu do porcelánové školičky a Porcelánovou 

školičku ve výši 300 000,- Kč 

 Usnesení č. 161/09/18 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci společnosti Thun 

1794 a. s. na vstupní bránu do porcelánové školičky a Porcelánovou školičku ve výši  

300 000,-Kč. 
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HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Hornímu hradu, o.p.s. na Horní hrad pod palbou 2018 ve výši 75 000,- Kč 

 Usnesení č. 162/09/18 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci Hornímu hradu, 

o.p.s. na Horní hrad pod palbou 2018 ve výši 75 000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Farnímu 

sboru Českobratrské církve evangelické v Nejdku na opravu střechy - po havárii - 

krupobití, bouři, větru ve výši 300 000,- Kč 

 Usnesení č. 163/09/18 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 
 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci Farnímu sboru 

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

bouři, větru ve výši 300 000,- Kč 

 

HLASOVÁNÍ: pro 3, proti 0, zdržel se 4  
 

Ad 5. Různé  

Mgr. Jana Těžká obeznámila s pravidly dotačních titulů na příští rok: 

 Kulturní aktivity - bude změna v pravidlech ve spoluúčasti ve výši 30 % z poskytnuté 

dotace (v současnosti je spoluúčast dotace 20% z celkových nákladů). Pro příjemce 

bude snadnější vyúčtování a pro poskytovatel z této změny plyne, že je již dopředu jasné 

kolik bude spoluúčast činit a je možné ji rovnou zahrnout do uzavírané Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytování příspěvku z rozpočtu KK.  

 Neperiodické publikace – pravidla zůstávají stejná. V příštím roce je možné zaměřit se 

na doporučení komise na dotace i do oblasti překladů historických pramenů (pravidla to 

nevylučují). 

 

Dotazy ohledně dotací na oddělení památkové péče směřovat na příštím jednání na Mgr. 

Jaroslavu Pokludovou.  
 

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

bodu žádné usnesení.  
 

BEZ HLASOVÁNÍ  
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Ad 7. Závěr  
 

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

bodu žádné usnesení  
 

BEZ HLASOVÁNÍ   
 

21. zasedání komise se bude konat 31. října 2018 v 13.30 hod. 

 

V Lázních Kynžvart, Kynžvart Lázně Kynžvart, 354 91 Lázně Kynžvart 

 

 

 

 

MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

pro kulturu a památkovou péči 


