
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 21. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 31. října 2018 v 13:30 hodin 

 

na státním zámku Kynžvart, 354 91 Lázně Kynžvart 

 

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, Mgr. Jiří Klsák, Markéta Monsportová,  

Bc. Marta Márová, Ing. Zdeněk Uhlíř, Igor Jirsík, Ondřej Skorka 

 

Přítomni/hosté: Mgr. Jana Těžká,  Mgr. Jaroslava Pokludová 

 

 

Omluveni: Oto Teuber, PhDr. Oleg Kalaš, Mgr. Luboš Pastor, Ing. Václav Benedikt 

Mgr. Daniela Seifertová, Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Veronika Vodičková 

 

 

Ostatní zúčastnění:  Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

Předseda komise zahájil zasedání v 13:36 hod. Zasedání komise bylo ukončeno v 14.55 hod.  

Po ukončení zasedání si členové komise prohlédli státní zámek Kynžvart v doprovodu pana kastelána 

Ing. Cinka. 

 

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)  

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

5. Různé 

6. Prohlídka zámku (15.00 hod.) 

7. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání 

 

Usnesení č. 164/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 21. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

 

 

Ad 3. Informace z OKPPLaCR 

 

Paní Mgr. Těžká, vedoucí oddělení kultury krajského úřadu informovala o vernisáži k fotosoutěži 

vyhlášené v červenci – 100 let proměn měst a obcí. Soutěž vyhodnotila komise. Vernisáž se 

uskuteční 22.11.2018 ve vestibulu budovy A Krajského úřadu Karl. kraje. 

Dále informovala o brainstormingu k náplni Císařských lázní, který se konal 12.10.2018. Bude zde 

pravděpodobně muzejní expozice, část prostor bude využita i pro komerční účely. 

Mgr. Pokludová informovala o informační akci tykající se památek zapsaných či nominovaných na 

Seznam světového dědictví UNESCO, která proběhla dne 4.10.2018 v krajské knihovně. Jedinou 

dosud zapsanou památkou je tzv. „Kynžvartská daguerrotypie“ zapsaná na seznamu „Paměť světa“. 

Dále proběhly  přednášky týkající se nominace části Krušnohoří „Hornický kulturní region Krušné 

hory-Erzgebirge“  v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří velkého významu“.  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 vzala informace z OKPPLaCR na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

 

Ad. 3 Projednání obsahu Programu na poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

OKPPLaCR předložil členům komise návrh Programu na poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace: 

 na podporu kulturních aktivit 

 na podporu vydávání neperiodických publikací 

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

 

Usnesení č. 165/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

kulturních aktivit, na podporu vydávání neperiodických publikací a, na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 4. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje   

 

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

Plesia s.r.o. na podporu koncertu Václava Neckáře v Mariánských Lázních ve výši 50 000,-Kč  

 

Návrh usnesení: Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči doporučuje 

Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci společnosti Plesia s.r.o. na podporu koncertu Václava 

Neckáře v Mariánských Lázních ve výši 50 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 1, proti 1, zdržel se 5 

 

Usnesení č. 166/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 nedoporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci společnosti Plesia s.r.o.                

na podporu koncertu Václava Neckáře v Mariánských Lázních ve výši 50 000,-Kč.  

 

Ad 4. Přerozdělení volných prostředků z vrácených dotací  

 

OKPPLaCR předložil členům komise 2 návrhy na přerozdělení  ve výši 450 tis. Kč 

 

Usnesení č. 167/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit návrh č. 2     

na přerozdělení finančních prostředků z vrácených dotací ve výši 450 tis. Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

 

Ad 4. Žádost Národního památkového ústavu o prodloužení termínu využití a vyúčtování 

dotace na zhotovení projektu nové expozice „Kynžvartská daguerrotypie“ 

 

Národní památkový ústav požádal Krajský úřad Karlovarského kraje o prodloužení termínu využití 

a vyúčtování dotace ve výši 300 tis. Kč na zhotovení projektu nové expozice „Kynžvartská 

daguerrotypie“ – 1. památka UNESCO Karlovarského kraje do 30. května 2019 

 

Usnesení č. 168/10/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  
 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje vyhovět žádosti Národního památkového ústavu         

o prodloužení termínu využití a vyúčtování dotace na zhotovení projektu nové expozice 

„Kynžvartská daguerrotypie“ – 1. památka UNESCO Karlovarského kraje do 30. 5. 2019. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 5. Různé 

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

Závěr 

 

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

usnesení.  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

 

22. zasedání komise se bude konat 28. listopadu 2018 v 13.30 hod. 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

 

 

V Lázních Kynžvart dne 31.10.2018 

Zapsala: Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

                                                            MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


