
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 34. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 18. prosince 2019 v 13:30 hodin 

 

v Západočeském divadle v Chebu 

 

Přítomni: MUDr. Jan Svoboda, Ing. Václav Benedikt (příchod 13.48 h), Ing. Zdeněk 

Uhlíř (příchod 13.48 h), Igor Jirsík, Bc. Marta Márová, Ondřej Skorka, PhDr. 

Oleg Kalaš, Oto Teuber, Markéta Monsportová 

 

Nepřítomni: Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Luboš Pastor, Mgr. Veronika Vodičková, Mgr. 

Jaroslava Pokludová 

 

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

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 13.40 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 15.10 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. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

4. Připomínkování textu koncepční části Koncepce  památkové péče Karlovarského kraje 

5. Schválení lokalit zasedání kulturní komise v roce 2020 v rámci plánu činnosti komise na rok 

2020 

6. Předložení návrhu katalogu dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež  

(leden – červen 2020) 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání  

 

Usnesení č. 250/12/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 34. zasedání  

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Jana Těžká  

- informovala o proběhlém Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 16. 12. 2019 

- informovala o uskutečněné kulturní akci Slam Poetry, která proběhla v dopoledních hodinách pro 

školy v Sokolově a Mariánských Lázních a ve večerních hodinách dne 6. 12. 2019 v Kraslicích  

a 13. 12. 2019 v Mariánských Lázních. Dále proběhne 20. 12. 2019 v Aši. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

Ad 3. Projednání individuální žádosti o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

Nebyla projednána žádná žádost o individuální dotace. 
 

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

usnesení.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 
Ad 4. Připomínkování textu koncepční části Koncepce  památkové péče Karlovarského kraje 

 

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informoval o zaslaném textu 

prostřednictvím e-mailu a prosí členy komise k jeho prostudování. Tento text bude připomínkován 

na zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči dne 29. 1. 2020. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 bere na vědomí připomínkování textu koncepční části Koncepce památkové péče 

Karlovarského kraje. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 
 

Ad 5. Schválení lokalit zasedání kulturní komise v roce 2020 v rámci plánu činnosti komise na 

rok 2020 

 

Usnesení č. 251/12/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 schválila místa zasedání kulturní komise v roce 2020 v rámci plánu činnosti komise na rok 

2020.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 6. Předložení návrhu katalogu dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež  

(leden – červen 2020) 

 

Katalog dopoledních kulturních pořadů pro děti a mládež na období leden – červen 2020 byl 

předložen všem členům komise. Na zasedání Komise Rady Karlovarského kraje dne 29. 1. 2020 

bude katalog předložen ke schválení. 

 

Usnesení č. 252/12/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje zachovat určitou sníženou výši vstupného. 

 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 
 

Ad 7. Různé 

 

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

usnesení.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

Ad 8. Závěr 

 

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

usnesení.  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

35. zasedání komise se bude konat 29. ledna 2020 v 13.30 hod. 

v Becherově vile Karlovy Vary 

 

V Karlových Varech dne 18. 12. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


