
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 31. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 25. září 2019 v 13:30 hodin 

 

v Klášteře Teplá 

 

 

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

Uhlíř, Bc. Marta Márová, Igor Jirsík (příchod - 13:48), Ondřej Skorka, PhDr. 

Oleg Kalaš, Markéta Monsportová, Oto Teuber,  

 

Nepřítomni: Mgr. Luboš Pastor, Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Veronika Vodičková, Mgr. 

Jaroslava Pokludová, Mgr. Jana Těžká 

 

Ostatní zúčastnění: Bc. Zdeněk Hnízdil, Ing. Romana Štecová 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 13.43 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 14.28 hod.  

 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

1. Zahájení a schválení programu zasedání  

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

3. Návrh změny pravidel pro program na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí 

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

5. Různé 

6. Závěr 

 

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

 

Usnesení č. 242/09/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 31. zasedání a účast přítomného hosta   

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

Ing. Romana Štecová 

- informovala o proběhlé kulturní akci Dny evropského dědictví, která se konala 7. 9. 2019 v Muzeu 

Sokolov 

- informovala o proběhlém slavnostním otevření expozice Muzea Cheb v Lubech dne 21. 9. 2019 

- další nové informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dodá paní 

Mgr. Jana Těžká  

 

Bc. Zdeněk Hnízdil 

- informoval o odsouhlasení 2. výzvy na obnovu a využití kulturních památek a památkově 

chráněných území na Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 23. 9. 2019 

- informoval o odsouhlasení individuální dotace Lázním Kyselka 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

Ad 3. Návrh změny pravidel pro program na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 

Komisi RKK pro kulturu a památkovou péči je předložen návrh znění úprav pravidel. 

Důvodem je ošetření budoucího nakládání s vratkami dotací. Jednáme tak na doporučení odboru 

legislativního a právního, který nás v letošním roce upozornil, že rozdělování vrácených prostředků 

„po staru“ jim už nepřijde plně transparentní. 

Tento způsob se používá např. u kotlíkových dotací. 

V přiložených pravidlech jsou změny týkající se zřízení zásobníku vyznačeny barevně. Jsou 

předběžně konzultovány s odborem investic (kotlíkové dotace), odborem legislativním a právním  

a odborem kancelář ředitelky úřadu. 

Principem je schválení zásobníku, z něhož se v případě vrácení dotace vybere vhodný kandidát 

(záviset bude na  výši vraceného příspěvku, požadované částky a době případného znovu 

poskytnutí). Tak to znovu poskytnutá dotace může být rovnou pokryta rozpočtem a žadatel vyzván 

k podpisu smlouvu, neboť zásobník s plnou platností schválí RKK nebo ZKK a veškeré další 

schvalovací procesy tímto odpadnou. To povede také k urychlení přerozdělení vratky a jejího 

smysluplného využití. 

Na setkání skupiny administrátorů dotací, dne 18. 9. 2019, nám bylo sděleno, že pravidla dostanou 

zcela nový formát a dostojí úprav a zjednodušení, a to pro celý úřad.  

Z toho důvodu dáváme komisi na vědomí plánovanou změnu a návrh pravidel. K definitivnímu 

zpřesnění formulací dojde až po dokončení nové šablony odborem legislativním a právním – 

principiálně se ale ohledně užívání zásobníku nezmění nic, než jak je uvedeno ve stávajícím návrhu. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 bere na vědomí výše uvedený návrh 

 

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 

Geofyzikálnímu ústavu AV ČR, v. v. i. na zajištění realizace mezinárodní konference ve 

Františkových Lázních ve výši 50 000,- Kč  

 Usnesení č. 243/09/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci 

Geofyzikálnímu ústavu AV ČR, v. v. i. na zajištění realizace mezinárodní konference ve 

Františkových Lázních ve výši 50 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

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

Západočeskému divadlu v Chebu, příspěvkové organizaci na Valdštejnské slavnosti ve výši 

150 000,- Kč  

 Usnesení č. 244/09/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci 

Západočeskému divadlu v Chebu, příspěvkové organizaci na Valdštejnské slavnosti ve výši 

150 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (střet zájmu) 

 
 

Ad. 5. Žádost o změnu záměru – Mlýn ve Stráži nad Ohří 

 

Žadatel – fyzická osoba (anonymizováno) si žádá o změnu záměru opravy mlýna ve Stráži nad 

Ohří. Původní záměr „Oprava kamenných zdí kašny turbíny a zdí objektu nad klenutým 

sklepem, vyčištění suterénu od nánosů a stabilizace mlecích stolic a šrotovníku“ se uskuteční 

ve větší šíři.  

Z důvodu úspor finančních prostředků poskytnutých Karlovarským krajem, by žadatel rád účel 

záměru dotace rozšířil na „Oprava kamenných zdí kašny turbíny a zdí objektu nad klenutým 

sklepem, vyčištění suterénu od nánosů, stabilizace mlecích stolic a šrotovníku, kompletní 

oprava původní prádelny a WC a oprava podlahy mlýna, včetně nákupu prken, oprava 

omítek a malbu kuchyně“.  

Změnou účelu dotace nedojde ke změně financování akce (příspěvek 200.000 Kč schválený na 

jednání ZKK dne 25. 4. 2019). 

  

Usnesení č. 245/09/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit změnu účelu dotace pro dotaci fyzické osobě 

(anonymizováno) na opravu kamenných zdí kašny turbíny a zdí objektu nad klenutým 

sklepem, vyčištění suterénu od nánosů, stabilizace mlecích stolic a šrotovníku, kompletní 

opravu původní prádelny a WC a opravu podlahy mlýna, včetně nákupu prken, opravu 

omítek a malbu kuchyně. 
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HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 
 

Ad 6. Různé 

 

Pan předseda informoval o uskutečnění tří koncertů: 

říjen 2019 – koncert ve Waldsassenu - vstupné dobrovolné  

8. 11. od 19.00 hodin – Slavnostní koncert Karlovarského symfonického orchestru – vstupné 50 Kč 

17. 11. od 19.00 hodin – Slavnostní koncert Západočeského symfonického orchestru – vstupné 100 

Kč 

 

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 

 

32. zasedání komise se bude konat 30. října 2019 v 13.30 hod. 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

 

V Karlových Varech dne 25. 9. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 


