
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 25. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 27. února 2019 v 13:30 hodin 

 

na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88 

zasedací místnost 218, budova A, 2. patro  

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Svoboda, PhDr. Oleg Kalaš, Mgr. Jiří Klsák (příchod 13.41 hod.), 

Ing. Zdeněk Uhlíř, Ing. Václav Benedikt, Bc. Marta Márová, Igor Jirsík, Oto 

Teuber, Markéta Monsportová, Mgr. Luboš Pastor, Mgr. Daniela Seifertová 

(odchod 15.06 hod.), Mgr. Veronika Vodičková, Mgr. Jaroslava Pokludová, 

Ing. Romana Štecová, Martina Zahrádková (odchod 15.23 hod.), Bc. Zdeněk 

Hnízdil (odchod 15.23 hod.) 

 

Omluveni: Mgr. Jana Těžká, Ing. arch. Vojtěch Franta 

 

Neomluveni:   Igor Jirsík, Ondřej Skorka 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 13.36 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 16.00 hod.  

 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

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

3. Projednání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 na 

památky a památkově chráněné objekty 

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

5. Různé 

6. Závěr 
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Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání  

Usnesení č. 184/2/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 25. zasedání 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Daniela Seifertová 

- informovala o křtění knihy „Stopy velké války“ (Pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na 

území dnešního Karlovarského kraje), která byla dotována z programu podpory 

vydávání neperiodických publikací na Sokolovském zámečku dne 26. 2. 2019, 

- pozvala na Národní zahájení festivalu Muzejních nocí ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary, 

které se uskuteční 17. 5. 2019, 

- pozvala na 11. ročník výstavy s názvem „Má vlast cestami proměn“, která se uskuteční  

18. 5. 2019 na Vyšehradě v Praze. 

 

Mgr. Jaroslava Pokludová 

- informovala Komisi Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči o skutečnosti, že by 

ZKK mělo schválit v dubnu 2019 finance na 2. výzvu podávání žádostí do programu Obnova a 

využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí (alokace z přebytku 

Karlovarského kraje – 2. mil. Kč)  

- informovala o chystání zpracování koncepce památkové péče Karlovarského kraje a zároveň prosí 

Komisi Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči o věnování času na koncepci 

památkové péče. 

  

Mgr. Veronika Vodičková  

- informovala o postupném zpracování žádostí na podporu kulturních aktivit a na podporu vydávání 

neperiodických publikací, 

o přišlo 184 žádostí na program podpora kulturních aktivit (z toho 182 žádostí, které se budou 

posuzovat), 

o přišlo 27 žádostí na podporu vydávání neperiodických publikací, 

- bylo možné zažádat si i na kulturní akce spojené s výročním 30. let od sametové revoluce. 

- informovala o individuální žádosti Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje. 

Rada Karlovarského kraje souhlasila a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje, ve výši 1.030.455,28 Kč na provedení vratky návratné finanční výpomoci, 

kterou Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, získalo od Karlovarského 

kraje na předfinancování realizace projektu „Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance 

pro region“ a kterou Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, nemohlo 

Karlovarskému kraji vrátit v plné výši ze získané dotace v důsledku vzniku nezpůsobilých výdajů 

v projektu. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 vzala informace z OKPPLaCR na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 
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Ad 3. Projednání žádostí o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí:  
 

Usnesení č. 185/02/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotace na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2019 ve výši dle přiložené 

tabulky č. 1. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout dotace na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů 

a movitých věcí v roce 2019 ve výši dle přiložené tabulky č. 2. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 
 

 

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

kraje 

 

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

Západočeskému divadlu v Chebu p. o. na rozšíření a zkvalitnění představení 

Západočeského divadla a rozšíření další spolupráce s Karlovarským městským divadlem ve 

výši 950 000,- Kč 

 Usnesení č. 186//02/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení poskytnutí individuální dotaci Západočeskému divadlu v Chebu p. o. na rozšíření a 

zkvalitnění představení Západočeského divadla a rozšíření další spolupráce s Karlovarským 

městským divadlem ve výši 950 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 1 

 

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

Karlovarskému symfonickému orchestru, příspěvkové organizaci na zkvalitnění  

a obohacení kulturní nabídky veřejnosti ve výši 3 200 000,- Kč 

 Usnesení č. 187/02/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje navýšit alokovanou částku až do výše požadované 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení poskytnutí individuální dotaci Karlovarského kraje Karlovarskému 

symfonickému orchestru, příspěvkové organizaci na zkvalitnění a obohacení kulturní 

nabídky veřejnosti ve výši 3 200  000,- Kč 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

INFOCENTRU MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. na podporu pořádání akce Festival světla – 

Vary°září ve výši 150 000,- Kč 

 Usnesení č. 188/02/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci INFOCENTRU 

MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. na podporu pořádání akce Festival světla – Vary°září ve výši 

150 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti  0, zdržel se 0  
 

 

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

kultury Ostrov, příspěvkové organizaci na pokrytí části nákladů na 51. ročník Dětského 

filmového a televizního festivalu Oty Hofmana ve výši 250 000,- Kč 

 Usnesení č. 189/02/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení poskytnutí individuální dotaci Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci na 

pokrytí části nákladů na 51. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty 

Hofmana ve výši 150 000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

 

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

BELLUM, o.p.s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů ve výši 90 000,- Kč 

 Usnesení č. 190/02/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci POST 

BELLUM, o.p.s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů ve výši 90 000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

 

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

Blehovi na natáčení studentského krátkometrážního hraného snímku – Vyhnání (FAMU) 

ve výši 65 000,- Kč.  

 Usnesení č. 191/02/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci Danielovi 

Blehovi na natáčení studentského krátkometrážního hraného snímku – Vyhnání (FAMU) ve 

výši 65 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Městskému 

kulturnímu středisku Františkovy Lázně na činnost divadelního ochotnického souboru při 

MKS Františkovy Lázně na rok 2019 ve výši 75 000,- Kč.  

 Usnesení č. 192/02/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci Městskému 

kulturnímu středisku Františkovy Lázně na činnost divadelního ochotnického souboru při 

MKS Františkovy Lázně na rok 2019 ve výši 75 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 1  

 

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

Bukovany na částečné pokrytí finančních nákladů projektu Sraz obcí Bukovany ve výši  

50 000,- Kč 

 Usnesení č. 193/02/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci Obci 

Bukovany na částečné pokrytí finančních nákladů projektu Sraz obcí Bukovany ve výši 50 

000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 
 

Ad 5. Různé 

 

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 

 

26. zasedání komise se bude konat 13. března 2019 v 10.00 hod. 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje, budova A, místnost 335 

 

V Karlových Varech dne 27. 2. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


