
KARLOVARSKÝ KRAJ 

 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 32. jednání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 08. 02. 2016 od 15:00 na krajském úřadě 

 

Přítomni:             Klsák Jiří Mgr., Musil Zdeněk PhDr., Mgr., Moravcová Markéta Ing., Hrůza 

Miroslav, Jungmanová Eva Dipl. Mgmt, MBA, Dítětová Oldřiška, Jakobec 

Karel Ing., Kalaš Oleg PhDr., 

 

 

Omluveni:                 Klímová Anna 

  

Neomluveni:              Navrátil Václav 

 

Ostatní zúčastnění:  Haláková Olga, Adamec Radim Ing., Pokludová Jaroslava Mgr., Zahrádková 

Martina, Morkesová Simona 

 

 

Jednání zahájil předseda komise v 15:07 hod. Komise proběhla podle schváleného programu. Byly 

projednány a schváleny příspěvky na obnovu památek a památkově hodnotných objektů a 

doporučení Radě Karlovarského kraje navýšit tuto částku na 10 mil. pro rok 2017. Dále komise 

odhlasovala doplnění plánu práce na rok 2016 o bod: Informace o kulturních památkách ve 

vlastnictví Karlovarského kraje s možností výjezdního zasedání. Komise byla ukončena v 16.25 

hod. 

 

Program:   

1. Zahájení 

2. Příspěvky na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a 

movitých věcí pro rok 2016 

3. Informace z odboru 

4. Různé 

 

 

usnesení č. 31/02/16 

 

Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro oblast památkové péče na rok 2016         

 
Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 projednala a schválila předložený návrh příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2016 (tabulka s příspěvky je přílohou 

tohoto usnesení) 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje uvedený materiál ke schválení 

 

                pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

 



 2 

 

 

 

usnesení č. 32/02/16 

 

Navýšení částky na obnovu a využití kulturních památek na 10 mil Kč 

 
Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

 prodiskutovala nutnost více finančně podporovat památky a památkové objekty a tristní dopad 

nedostatku finančních prostředků na zhoršující se stav řady objektů a ztrátu památkových hodnot 

 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje navýšit částku na obnovu památek a památkově hodnotných 

objektů na 10 mil Kč 

 

                pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 
 

 

 

 

 

 

33. jednání komise se bude konat 22. 02. 2016 v 15:00 hod na krajském úřadě. 

 

V Karlových Varech dne 09. 02. 2016 

Zapsala Simona Morkesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Mgr. Jiří Klsák, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


