
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 30. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 28. srpna 2019 v 13:30 hodin 

 

na Andělské Hoře  

 

 

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

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

 

Nepřítomni: PhDr. Oleg Kalaš, Markéta Monsportová, Oto Teuber, Mgr. Luboš Pastor, 

Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Veronika Vodičková 

 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Jana Těžká, Mgr. Jaroslava Pokludová, Ing. Romana Štecová 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 14.20 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 15.19 hod.  

 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

1. Zahájení - schválení programu zasedání a účast přítomných hostů 

2. Informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

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

4. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

5. Projednání kulturní akce Dny evropského dědictví, 30 let svobody a Seminář kronikářů 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Ad 1. Zahájení - schválení programu zasedání a účast přítomných hostů  

 

Usnesení č. 236/08/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 30. zasedání a účast přítomných hosty 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Jana Těžká  

- informovala o uskutečnění výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkových organizací 

v oblasti kultury. Došlo ke změně ředitelky Muzea Kalovy Vary, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje. Od září 2019 nastupuje na pozici ředitelky paní Mgr. Dominika Kožešníka. 

Nyní se řeší předání organizace a veškeré náležitosti s tím spojené. 

- informovala, že Rada Karlovarského kraje dne 19. 8. 2019 schválila a doporučila Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje zapojení Karlovarského kraje do 2 projektů: 

 

1. Projekt Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje s názvem „Žula a 

voda“, jedná se o rozšíření prohlídkové trasy pro veřejnost v dole Jeroným. Celkové náklady 

na projekt činí 15 000 000,- Kč. Žádost o dotaci bude Muzeum Sokolov, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje podávat do programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Předpokládané spolufinancování 

projektu je pro Karlovarský kraj vyčísleno na 10%, tedy na 1 500 000,- Kč. Karlovarský kraj 

se zaváže celý projekt předfinancovat na základě návratné finanční výpomoci Muzeu 

Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. 

2. Projekt Města Cheb s názvem „Využití ekonomického a společenského potenciálu 

kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu 

historických krovů“. Celkové náklady na projekt činí  19 300 000,- Kč. Žádost o dotaci bude 

podávat Město Cheb do programu ETA RE:START. Předpokládané spolufinancování 

projektu je pro Karlovarský kraj vyčísleno na 1 896 000,- Kč, z čehož je míra grantové 

podpory pro Karlovarský kraj 50%, tedy 948 000,- Kč. Výstupy projektu budou workshopy, 

konference a 2 odborné publikace, přičemž každá bude v počtu 1 000 ks výtisků. 

 

- seznámila s novým katalogem dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež na 1. pololetí 

školního roku 2019/2020. V novém katalogu proběhly radikální změny. Nejzásadnější změna se 

projeví v dopravě pro mateřské a základní školy, kdy Karlovarský kraj bude hradit dopravu pouze 

těm mateřským a základním školám, které budou chtít navštívit některé z příspěvkových organizací 

v oblasti kultury 

 

Mgr. Jaroslava Pokludová 

V nejbližší době bude odeslán návrh Koncepce - části koncepce památkové péče Karlovarského 

kraje – koncepční část k připomínkování a případnému doplnění ze strany členů komise.    

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

Ad 3. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

Komise Rady pro kulturu a památkovou péči bere na vědomí informaci o schválení 

individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v Radě Karlovarského kraje dne 19. 8. 

2019 subjektům: 

Ad 3. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Czech Architecture 

Week, s.r.o. na poctu české památkové péči ve výši 100 000,- Kč  
 

Ad 3. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Jáchymov na 

opravu opěrné stěny stará mincovna ve výši 5 456 984,- Kč  

Ad 3. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ZÁBAVNÍMU 

ORCHESTRU KRASLICE, z. s. na I. ročník  festivalu "Kraslický FilmVláček" ve výši 15 

000,- Kč   
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Ad 3. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické osobě 

(anonymizováno) na obnovu střechy spilky ve Valči ve výši 0,- Kč  
 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 
 

 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Lázním 

Kyselka, o.p.s. na Lázně Kyselka – generel území areálu lázní Kyselka ve výši 350 000,- Kč  

 Usnesení č. 237/08/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit 

poskytnutí individuální dotaci Lázním Kyselka, o.p.s. na Lázně Kyselka – generel území 

areálu Kyselka ve výši 350 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Look 

Models s.r.o. na TOP Fashion Week ve výši 195 000,- Kč  

 

Usnesení č. 238/08/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci Look Models 

s.r.o. na TOP Fashion Week ve výši 100 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické 

osobě (anonymizováno) na koncerty – 30 let svobody ve výši 500 000,- Kč  

 Usnesení č. 239/08/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit 

poskytnutí individuální dotaci fyzické osobě (anonymizováno) na koncerty – 30 let svobody 

ve výši 300 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 1 

 
 

Ad 4. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 

Karlovarskému kraji byla vrácena jedna dotace a jedna nebyla přijata - v celkové výši 

235 000 Kč. Finanční prostředky je možno opětovně přerozdělit. 

 

Fyzická osoba (anonymizováno) vrátila dotaci ve výši 200.000 Kč, projekt - Teplá, Havlíčkova 

31, oprava střechy.   
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Římskokatolická farnost Skalná odstoupila od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ve výši  

35 000 Kč, projekt Luby, kostel sv. Ondřeje - projektová dokumentace střešního pláště. 

 

O poskytnutí, resp. navýšení dotace mají zájem dva žadatelé: 

 

1. Fyzická osoba (anonymizováno), která vrací peníze z jednoho projektu, by finanční 

prostředky využila na obnovu sousedního objektu. 

2. Římskokatolická farnost Aš, projekt obnovy fasády kostela sv. Mikuláše v Aši.  

 

Ad 4. Žádost o navýšení dotace fyzické osobě (anonymizováno) na Teplá, Havlíčkova 30 - 

oprava obvodové zdi, komínů, vikýře a stropu a výměna krytiny ve výši 150 000,- Kč 

Usnesení č. 240/08/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit  navýšení dotace na Teplá, Havlíčkova 30 – 

oprava obvodové zdi, komínů, vikýře a stropu a výměna krytiny ve výši 150 000,-Kč 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 4. Žádost o poskytnutí dotace subjektu Římskokatolická farnost Aš na Aš, kostel sv. 

Mikuláše  - oprava fasády věže ve výši 85 000,- Kč 

 

Tento subjekt o poskytnutí dotace v rámci programu žádal, ale dotace nebyla poskytnuta z důvodu 

vyčerpání finančních prostředků (projekt získal 11 bodů, v hodnotící tabulce byl tedy těsně „pod 

čarou“). 

 

Usnesení č. 241/08/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit  poskytnutí dotace subjektu Římskokatolická 

farnost Aš na Aš, kostel sv. Mikuláše – oprava fasády věže ve výši 85 000,-Kč 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 

Ad 5. Projednání kulturní akce Dny evropského dědictví, 30 let svobody a Seminář 

kronikářů 

 

Mgr. Jana Těžká  

- pozvala na kulturní akci „Dny evropského dědictví“, která se uskuteční dne 7. 9. 2019 

v Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. Kde bude jak v zámeckém 

parku, tak v samotném zámku, tedy muzeu probíhat, řada doprovodných kulturních akcí.  

- informovala o uskutečnění semináře kronikářů  a soutěže o nejlepší kroniku Karlovarského 

kraje. Do začátku listopadu budou moci donést jednotlivá města a obce své kroniky 

k hodnocení. Začátkem prosince se pak uskuteční seminář kronikářů v Art Centrum 

Galerie 4 v Chebu, kde budou vyhlášeny tři nejlepší kroniky Karlovarského kraje. 

- pozvala na vernisáž výstavy strunných hudebních nástrojů, které v letošním roce 

Karlovarský kraj zakoupil do své sbírky. Akce se uskuteční dne 21.9.2019 ve 14 hodin v 

Lubech, kde vzniklo odloučené pracoviště Muzea Cheb, příspěvkové organizace 
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Karlovarského kraje a kde budou exponáty celoročně k vidění. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

 

Ad 6. Různé 

 

MUDr. Jan Svoboda pozval na kulturní akci Valdštejnské hry, která se uskuteční v Chebu dne 30. a 

31. 8. 2019. 

 

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

usnesení. 

 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

Ad 7. Závěr 

 

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

usnesení.  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

31. zasedání komise se bude konat 25. září 2019 v 13.30 hod. 

v Klášteře Teplá  

 

V Karlových Varech dne 28. 8. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 


