
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 24. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 30. ledna 2019 v 13:30 hodin 

 

na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88 

zasedací místnost 218, budova A, 2. patro  

 

 

Přítomni/členové: MUDr. Jan Svoboda, PhDr. Oleg Kalaš, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Zdeněk Uhlíř, 

Ing. Václav Benedikt, Bc. Marta Márová, Igor Jirsík, Oto Teuber, Markéta 

Monsportová, Ondřej Skorka 

 

 

Přítomni/hosté: Mgr. Veronika Vodičková 

 

Omluveni: Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Jana Těžká, Mgr. Jaroslava Pokludová, Ing. 

arch. Vojtěch Franta, Mgr. Luboš Pastor, Igor Jirsík, 

 

 

Ostatní zúčastnění:  Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 13.33 hod., zasedání komise bylo 

ukončeno v 14.30 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) 

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

5. Různé 

6. Závěr 
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Ad 2. Schválení programu zasedání 

Usnesení č. 176/1/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schválila program 24. zasedání. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 3. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Veronika Vodičková  

- informovala o postupném otevírání dotačních titulů. Dotační titul na památkovou péči již běží.  

V dotačním titulu na kulturní aktivity proběhla změna, a to ve výši spoluúčasti, která bude činit 

30% z poskytnuté dotace. Další změnou je možnost podat pouze 1 žádost.  

Žádosti na kulturní aktivity, neperiodické publikace a na cestovní ruch lze podat od 5. 2. do 11. 2. 

2019.  

V cestovním ruchu byly pro dotace vytvořeny 4 okruhy: 

o destinační managementy – max. 200 tis. Kč s tím, že požádají o registraci (lze využít  

i na mzdy), 

o  infocentra-  max. 90 tis. Kč, 

o venkovská turistika – max. 90 tis. Kč, obce do 3 tis. obyvatel, podnikatelé, kteří 

spolupracují s obcí do 3 tis. obyvatel, 

o inovativní projekty – max. 90 tis. Kč. 

Lze očekáváme větší nárůst žádostí v oblasti kultury, které byly dříve v oblasti cestovního ruchu. 

 

- informovala o plánovaných kulturních akcí Karlovarského kraje. 

o „Má vlast“ – v čele této kulturní akce je Karlovarský kraj, soutěž „Má vlast cestami 

proměn“ - 18. 5. 2019 

o Národní zahájení festivalu Muzejních nocí ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary 

(domluva i se soukromými subjekty, které by měly prodlouženou otevírací dobu do 

půlnoci) – 17. 5. 2019 

o Oslavy v rámci roku 2019 – přípravná fáze – 30 let svobody od sametové revoluce 

 

- informovala o změně ředitele v Císařských lázních Karlovy Vary. Pan Drahoslav Stráský končí 

k 31. 1. 2019. Od 1. 2. 2019 bude ředitelem Alexandr Chalupník. Důvodem byl požadavek odboru 

řízení projektů, že by měla mít tato pozice autorizaci v pozemním stavitelství.  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 vzala informace z OKPPLaCR na vědomí. 

 

 

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

kraje 

 

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

Karlovarskému městskému divadlu na zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti 

ve výši 450 000,- Kč 

 Usnesení č. 177/01/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout individuální dotaci Karlovarskému městskému divadlu na zkvalitnění  

a obohacení kulturní nabídky veřejnosti ve výši 450 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

Mezinárodnímu pěveckému centru Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. na  

54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2019 ve výši 200 000,- Kč 

 Usnesení č. 178/01/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci Mezinárodnímu 

pěveckému centru Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. na 54. Mezinárodní 

pěveckou soutěž Antonína Dvořáka 2019 ve výši 200 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

knihovně v Chebu, příspěvkové organizaci na zajištění regionálních služeb v knihovnách 

v okresu Cheb v roce 2019 ve výši 1 245 000,- Kč 

 Usnesení č. 179/01/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout individuální dotaci Městské knihovně v Chebu, příspěvkové organizaci na 

zajištění regionálních služeb v knihovnách v okresu Cheb v roce 2019 ve výši 1 245 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

 

 



 4 

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

knihovně Sokolov na zajištění regionálních služeb v knihovnách v okresu Sokolov v roce 

2019 ve výši 1 420 000,- Kč 

 Usnesení č. 180/01/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout individuální dotaci Městské knihovně Sokolov na zajištění regionálních služeb 

v knihovnách v okresu Sokolov v roce 2019 ve výši 1 420 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY na 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu 

Karlovy Vary ve výši 8 000 000,- Kč 

 Usnesení č. 181/01/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout individuální dotaci Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY na 54. ročník 

Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ve výši 5 000 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

osoba – anonymizováno“ na hudební festival Šlikovka 2019 v Jáchymově ve výši 40 000,- 

Kč.  

 Usnesení č. 182/01/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje panu „Fyzická osoba – anonymizováno“, aby si požádal o dotaci v dotačním 

programu kulturní aktivity ve výši 40 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

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

fondu Historický Cheb na realizaci akcí k 700. výročí nejstaršího krovu v ČR ve výši  

195 000,- Kč 

 Usnesení č. 183/01/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout individuální dotaci Nadačnímu fondu 

Historický Cheb na realizaci akcí k 700. výročí nejstaršího krovu v ČR ve výši  

195 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 



 5 

 
 

Ad 5. Různé 

 

Pan MUDr. Jan Svoboda informoval o kulturních akcích: 

- 16. 11. Noc divadel a vernisáž, diskuze s Františkem Hromadou 

- 17. 11. symfonický koncert (Beatles, Queen), lampionový průvod 

 

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 

 

 

 

25. zasedání komise se bude konat 27. února 2019 v 13.30 hod. 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

 

V Karlových Varech dne 30. 1. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


