
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 23. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 19. prosince 2018 v 13:30 hodin 

 

na hradě Loket, Zámecká 67  

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, Mgr. Jiří Klsák, Bc. Marta Márová,  Igor Jirsík, Ing. 

Václav Benedikt, PhDr. Oleg Kalaš, Markéta Monsportová, Ing. Zdeněk 

Uhlíř, Ondřej Skorka 

 

 

Přítomni/hosté: Mgr. Veronika Vodičková, Mgr. Jana Těžká 

 

Omluveni: Mgr. Jaroslava Pokludová, Mgr. Daniela Seifertová, Jana Simetová, Oto 

Teuber, , Mgr. Luboš Pastor 

 

 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 13:45 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 14.28 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  

- informace o projednaných dotacích radou a zastupitelstvem kraje 

- seznámení s programem Děti, mládež, kultura na rok 2019 

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

5. Plán činnosti komise na rok 2019 

6. Různé 

7. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání 

 

Usnesení č. 174/12/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 23. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 3. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Jana Těžká informovala o plánovaných třech velkých kulturních akcích Karlovarského kraje: 

- Národní zahájení Muzejní noci dne 17. 5. 2019, v němž budou v čele s Karlovarským 

krajem a Muzeem Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, zapojené 

další galerie, Císařské lázně Karlovy Vary, Becherova vila aj. Prosba o poskytnutí 

autobusů zdarma, které by jezdily na trase Divadelní náměstí – Moser bude vznesena na 

Statutární město Karlovy Vary. Prosí o jednotné otevření muzeí a galerií do půlnoci. 

V Císařských lázních je plánován koncert pro veřejnost - vstupné by bylo zdarma či za 

symbolickou cenu.  

- Kulturní akce na Vyšehradě s názvem „Má vlast cestami proměn“ dne 18. 5. 2019. 

Jedná se o celodenní program v čele s Karlovarským krajem. Kulturní akci bude 

doprovázena koncertem v bazilice na Vyšehradě, v jednání je Západočeský symfonický 

orchestr Mariánské Lázně. 

- Národní zahájení Dnů lidové architektury – s největší pravděpodobností bude 

vybrána lokalita na Chebsku. Akce se uskuteční v průběhu července. 

 

Dále se připravují Dny památek a akce spojené s výročím 30 let od revoluce. Na všechny výše 

uvedené akce jsou finanční prostředky alokované v rozpočtu odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu na rok 2019. 

 

 

Mgr. Veronika Vodičková informovala o vyhlášení dotačních programů, které spadají do gesce 

odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. 

- Změna dotačního programu u kultury – je možné podat pouze 1 žádost 

- 4 sekce u cestovního ruchu: 

 - infocentra, 

 - destinační management (oblastní a lokální), 

 - venkovská turistika (projekty, které jsou realizovány v obcích do 3 tis. obyvatel),  

 - inovativní projekty. 

- Termíny otevření dotačních titulů na rok 2019:  

 - kulturní aktivity, neperiodické publikace a podpora aktivit v cestovním ruchu dne  5. 2. 2019 

- obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

dne 22. 1. 2019)   

Mgr. Jana Těžká informovala, že na začátku roku 2019 bude před spuštěním každého dotačního 

titulu uskutečněn seminář pro žadatele s postupem, jak podat žádost o dotaci. 

 

Mgr. Veronika Vodičková podala informace k budově Císařské lázně - RKK zrušilo výběrové 

řízení na dodavatele stavby, podmínky splnilo 6 firem. Bude vyhlášeno nové výběrové řízení na 

dodavatele stavby. Termín bude procházet orgánem krajem RKK. 
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Mgr. Jana Těžká informovala komisi o nové tajemnici od ledna 2019, kterou bude Ing. Romana 

Štecová. 

 

 

 informace o projednaných dotacích radou a zastupitelstvem kraje 

 

Informace k dotacím projednaných Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13. prosince 

2018 podala Mgr. Jana Těžká:  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 13. 12. 2018 svým usnesením č. ZK 374/12/18 schválilo 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje LF Moving Pictures s.r.o., na Film  

o tolaru - dolaru (film Fenomén dolar). Pozn. V Radě Karlovarského kraje projednáno dne 3. 12. 

2018 - Usnesením č. RK 1413/12/18. V Komisi RKK pro kulturu a památkovou péči projednáno 

28. 11. 2018 – Usnesení č. 170/11/18. 

 

Rada Karlovarského kraje dne 19.11.2018 svým usnesením č. RK 1341/11/18 schválila 

přerozdělení vrácených dotací na památkovou péči. 

 

Rada Karlovarského kraje dne 3. 12. 2018 svým usnesením č. RK 1448/11/18 schválila poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje panu (jméno anonymizováno) na podporu 

projektu "Zřízení památníku obětem pochodu smrti na Městském hřbitově v Bečově nad Teplou" 

v hodnotě 20.000 Kč.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 13. 12. 2018 svým usnesením č. ZK 449/12/18 neschválilo 

žádosti o prodloužení termínu pro vyúčtování dotace, doručenou na podatelnu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 28. 11. 2018. V Radě Karlovarského kraje projednáno dne 3. 12. 2018 - 

Usnesením č. RK 1449/12/18. V Komisi RKK pro kulturu a památkovou péči projednáno 28. 11. 

2018 – Usnesení č. 173/11/18. 

 

 seznámení s programem Děti, mládež, kultura na rok 2019 

 

Mgr. Jana Těžká informovala o novém katalogu dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež 

na období leden – červen 2019. Podmínky zůstávají stejné. Termín odesílání objednávek je do 

konce února 2019. Katalog bude rozeslán školám 20. 12. 2018.  

 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 vzala informace z OKPPLaCR na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

Ad 4. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

K projednání nebyly žádné individuální dotace.  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Ad 5. Plán činností komise na rok 2019 

 

Ad 5. Mgr. Veronika Vodičková seznámila komisi pro kulturu a památkovou péči o plánu práce na 

rok 2019.  

Usnesení č. 175/12/18 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila plán činnosti na rok 2019. 

 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

 

 

 

Ad 6. Různé 

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

Ad 6. Závěr 

 

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

usnesení.  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

 

24. zasedání komise se bude konat 30. ledna 2019 v 13.30 hod. 

 

 

V Lokti dne 19. 12. 2018 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


