
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 22. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 28. listopadu 2018 v 13:30 hodin 

 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,  

zasedací místnost 335, budova A, 3. patro 

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, Mgr. Jiří Klsák, Bc. Marta Márová (odchod 14:48),  

Igor Jirsík, Oto Teuber (odchod 14:48), Ing. Václav Benedikt, PhDr. Oleg 

Kalaš (odchod 14:48) 

 

 

Přítomni/hosté: Mgr. Jaroslava Pokludová, Mgr. Daniela Seifertová (příchod 13:46) 

 

Omluveni: Markéta Monsportová, Ing. Zdeněk Uhlíř, Mgr. Luboš Pastor, Ondřej Skorka, 

Mgr. Jana Těžká, Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Veronika Vodičková 

 

 

Ostatní zúčastnění:  Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 13:39 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 14.52 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  

(dále jen OKPPLaCR) 

- informace o projednaných dotacích radou kraje 

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

5. Návrh plánu činnosti Komise RKK pro kulturu a památkovou péči na rok 2019 

6. Různé 

7. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání 

 

Usnesení č. 169/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 22. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 3. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Pokludová informovala o akci Karlovarský hlas, která proběhne 1. 12. 2018 s možností 

poskytnutí vstupenek. V případě zájmu je nutno sdělit Mgr. Janě Těžké počet vstupenek do pátku 

30. 11. 2018 do 10.00 hod. 

J. Simetová omluvila Mgr. Vodičkovou a Mgr. Těžkou z účasti na komisi konané 28.11.2018, 

neboť se účastní zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR ve dnech 27.-28.11.2018 v Mladé 

Boleslavi. 

 

Paní náměstkyně Mgr. Seifertová informovala o: 

- navýšení počtu obhlídek využití dotace z programu na obnovu kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů na objektech, kde byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje; 

v případě zjištění nesrovnalostí bude provedena řádná veřejnosprávní kontrola.  

- personálním naplnění odboru OKPPLaCR.  

- průběhu vernisáže 100 let proměn Karlovarského kraje dne 22.11.2018 na krajském úřadě. 

- plánovaných akcích (Dny lidové architektury, putovní výstava Má vlast cestami proměn, Muzejní 

noc s účastí muzejníků a doprovodným program).  

- přípravě akcí k výročí sametové revoluce.  

- plánovaném schvalování rozpočtu Karlovarského kraje. 

 

 

Informace k dotacím projednaných Radou Karlovarského kraje v listopadu 2018 podala Mgr. 

Pokludová a J. Simetová: 

 

Rada Karlovarského kraje dne 5.11.2018 svým usnesením č. RK 1246/11/18 schválila neposkytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Top race agency, z.s. na podporu 

projektu Rock Point – Horská výzva 2018, 2. závod – Krušné hory. 

Pozn. V Komisi RKK pro kulturu a pam. péči projednáno 29.8.2018 – Usnesení č. 152/08/18 

Projednáno také v Komisi RKK pro lázeňství a cestovní ruch - viz usnesení komise LCR 49/09/18 

 

Rada Karlovarského kraje dne 19.11.2018 svým usnesením č. RK 1339/11/18 schválila 

neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Plesia s.r.o.  

v Mariánských Lázních.  

Pozn. V Komisi RKK pro kulturu a pam. péči projednáno 31.10.2018 - Usnesení č. 166/10/18 

 

Rada Karlovarského kraje dne 19.11.2018 svým usnesením č. RK 1339/11/18 doporučuje 

zastupitelstvu kraje ke schválení neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Městu Horní Blatná. 

Pozn. V Komisi RKK pro kulturu a pam. péči projednáno 31.10.2018 - Usnesení č. 167/10/18 
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Rada Karlovarského kraje dne 19.11.2018 svým usnesením č. RK 1338/11/18 doporučuje 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu                  

na zhotovení projektu nové expozice kynžvartské daguerrotypie. 

Pozn. V Komisi RKK pro kulturu a pam. péči projednáno 31.10.2018 - Usnesení č. 168/10/18 

 

Dva příjemci dotací na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí přidělených pro rok 2018 vypověděli smlouvy o poskytnutí dotací a vrátili na účet 

Karlovarského kraje finanční prostředky v celkové výši 450 tis. Kč. Rada Karlovarského kraje 

schválila navýšení dotace několika subjektům dne 19.11.2018 – viz usnesení č. RK 1341/11/18. 

Pozn. V Komisi RKK pro kulturu a pam. péči projednáno 31.10.2018 - Usnesení č. 167/10/18 

 

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 LF 

Moving Pictures s.r.o. na výrobu a vysílání TV filmu propagující Karlovarský kraj a                

o jáchymovském tolaru ve výši 800 000,-Kč  

Usnesení č. 170/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci 

společnosti LF Moving Pictures s.r.o. na výrobu a vysílání TV filmu propagující 

Karlovarský kraj a o jáchymovském tolaru do maximální výše 800 000,-Kč.  

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

 

Ad 4. Přerozdělení volných prostředků z vrácených dotací  

 

OKPPLaCR předložil členům komise  návrh na přerozdělení  finanční prostředků z vrácených 

dotací ve výši 300 000,-Kč 

 

Usnesení č. 171/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit přerozdělení finančních prostředků 

z vrácených dotací ve výši 300 000,-Kč dle předloženého návrhu OKPPLaCR 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0   
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Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické osobě 

(jméno anonymizováno) na vztyčení památníku obětem pochodu smrti na Městském hřbitově 

v Bečově nad Teplou ve výši 20 000,-Kč  

Usnesení č. 172/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci fyzické osobě (jméno 

anonymizováno) na zhotovení památníku na Městském hřbitově v Bečově nad Teplou ve výši 

20000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

Ad 4. Žádost města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 200 000,-Kč do 15.7.2019 

Usnesení č. 173/11/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 nedoporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit žádost 

města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ve výši 200 000,-Kč do 15.7.2019.  

 doporučuje městu Nová Role podat novou žádost o poskytnutí dotace v r. 2019. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit zastupitelstvu kraje finanční prostředky 

vrácené z dotace připojit k plánovanému rozpočtu Karlovarského kraje na r. 2019. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 5. Návrh plánu činnosti Komise RKK pro kulturu a památkovou péči na rok 2019 

 

Členové komise předložili své návrhy plánu činnosti komise. O návrhu plánu činnosti bude komise 

jednat také na své dalším zasedání. 

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

Ad 6. Různé 

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  
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Závěr 

 

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

usnesení.  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

 

23. zasedání komise se bude konat 19. prosince 2018 v 13.30 hod. 

na hradě Loket 

 

 

V Karlových Varech dne 28.11.2018 

Zapsala: Jana Simetová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


