
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 26. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 13. března 2019 v 10:00 hodin 

 

na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88 

zasedací místnost 335, budova A, 2. patro  

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Svoboda, PhDr. Oleg Kalaš, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Zdeněk Uhlíř, 

Ing. Václav Benedikt, Bc. Marta Márová, Igor Jirsík, Oto Teuber, Markéta 

Monsportová, Mgr. Daniela Seifertová (odchod 10.26 h) - (příchod 12.20 h), 

Mgr. Veronika Vodičková, Mgr. Jana Těžká, Ing. Romana Štecová, Mgr. 

Dominika Kožešníková, Martin Karas 

 

Omluveni: Ing. arch. Vojtěch Franta, Ondřej Skorka 

 

Neomluveni:   Mgr. Luboš Pastor 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 10.05 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 12.30 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 žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 na 

kulturní aktivity 

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

podporu vydávání neperiodických publikací 

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

6. Různé 

7. Závěr 
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Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání  

 

Usnesení č. 194/3/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 26. zasedání 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

 

Mgr. Daniela Seifertová 

- informuje o změně projektu, která byla projednána na poradě vedení. Místo projektu 

Římskokatolické farnosti Nejdek, kostel sv. Martina – obnova fasády a odvodňovacího 

systému, oprava klempířských a zámečnických prvků, se navrhnutá částka ve výši 150.000 Kč 

přesouvá na projekt Římskokatolické farnost Bochov, varhany v kostele sv. Michaela – 

dokončení restaurování varhan a oprava fasádních omítek a nátěrů věže. Obě farnosti spadají 

pod diecézi římskokatolické církve Biskupství plzeňského. 

- informuje o přípravě nová koncepce sbírkotvorné činnosti příspěvkových organizací zřizovaných 

Karlovarským krajem v oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek 

- informovala o výběrovém řízení na ředitele jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti 

kultury (kromě Muzea Cheb a Císařských lázní)  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 vzala informace z OKPPLaCR na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

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

na kulturní aktivity (mimo žádosti s pořadovým číslem 129, 140, 161) 

Usnesení č. 195/03/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotace na kulturní aktivity v roce 2019 

ve výši dle přiložené tabulky č. 1 mimo žádosti s pořadovým číslem 129 a 140, 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout dotace na kulturní aktivity v roce 2019 ve výši dle přiložené tabulky č. 2 mimo 

žádosti s pořadovým číslem 161. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 3. Projednání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 

na kulturní aktivity – pořadové číslo 129 

Usnesení č. 196/03/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci na kulturní aktivity v roce 2019 

ve výši dle přiložené tabulky č. 1. žádost s pořadovým číslem 129. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 1  

 
 

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

na kulturní aktivity – pořadové číslo 140 

Usnesení č. 197/03/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotaci na kulturní aktivity v roce 2019 

ve výši dle přiložené tabulky č. 1 žádost s pořadovým číslem 140. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 3  

 
 

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

na kulturní aktivity – pořadové číslo 161 

Usnesení č. 198/03/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout dotaci na kulturní aktivity v roce 2019 ve výši dle přiložené tabulky č. 2  žádost 

s pořadovým číslem 161. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 1  

 
 

 

Ad 4. Projednání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019 

na podporu vydávání neperiodických publikací 

Usnesení č. 199/03/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotace na kulturní aktivity v roce 2019 

ve výši dle přiložené tabulky č. 1. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout dotace na kulturní aktivity v roce 2019 ve výši dle přiložené tabulky č. 2. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 



 4 

Ad 5. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Západočeskému symfonickému orchestru na koncertní a uměleckou činnost ZSO 

Mariánské Lázně v roce 2019 ve výši 1 500 000,- Kč 

 Usnesení č. 200/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení poskytnutí individuální dotaci Západočeskému symfonickému orchestru na 

koncertní a uměleckou činnost ZSO Mariánské Lázně v roce 2019 ve výši 1 000 000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 1  

 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Taneční 

skupině Mirákl na reprezentaci TS MIRÁKL ve výši 80 000,- Kč 

 Usnesení č. 201//03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci Taneční 

skupině Mirákl na REPREZENTACI TS MIRÁKL ve výši 80 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 
 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Look 

Models, s.r.o. na podporu pořádání významné akce ze světa současné módy Top Fashion 

Week ve výši 450 000,- Kč 

 Usnesení č. 202/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení poskytnutí individuální dotaci Look Models, s.r.o. na podporu pořádání významné 

akce ze světa současné módy Top Fashion Week ve výši 50 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické 

osobě - anonymizováno na novou střechu ve výši 405 000,- Kč 

 Usnesení č. 203/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení neposkytnutí individuální dotaci fyzické osobě - anonymizováno na novou 

střechu ve výši 405 000,-Kč. 
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 doporučuje fyzické osobě - anonymizováno, aby si požádala o dotaci v dotačním programu 

obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí – 

2. výzva ve výši 405 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Festivalu 

Povaleč na Festival Povaleč 2019 ve výši 250 000,- Kč 

 Usnesení č. 204/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení poskytnutí individuální dotaci Festivalu Povaleč na Festival Povaleč 2019 ve výši 

50 000,-Kč z dotačního programu podpora kulturních aktivit. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 2, zdržel se 0  

 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Yashica 

Events a.s. na doprovodný program festivalu LÉTOFEST Karlovy Vary 2019 ve výši  

200 000,- Kč 

 Usnesení č. 205/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci Yashica 

Events a.s. na LÉTOFEST Karlovy Vary 2019 ve výši 200 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dechové 

hudbě Horalka Kraslice, zapsanému spolku na 19. Kraslické setkání ve výši 12 000,- Kč 

 Usnesení č. 206/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci Dechové 

hudbě Horalka Kraslice, zapsanému spolku na 19. Kraslické setkání ve výši 12 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje České 

komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na podporu pořádání 

dvoudenní mezinárodní konference "Inženýrské problémy obnovy památek" Teplá 21. - 

22. 6. 2019 za účasti hostů z Německa, Slovenska a Polska ve výši 100 000,- Kč 

 Usnesení č. 207/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci České 
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komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na podporu pořádání 

dvoudenní mezinárodní konference "Inženýrské problémy obnovy památek" Teplá  21. - 

22. 6. 2019 za účasti hostů z Německa, Slovenska a Polska ve výši 100 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Teleros 

company s. r. o. na Ašský statek ve výši 200 000,- Kč 

 Usnesení č. 208/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci Teleros 

company s. r. o. na Ašský statek ve výši 200 000,-Kč. 

 doporučuje Teleros company s. r. o., aby si požádal o dotaci v dotačním programu obnova 

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí – 2. výzva 

ve výši 200 000,-Kč. 

 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
 

 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Teleros 

company s. r. o. na Ašský statek – sýpku ve výši 200 000,- Kč 

 Usnesení č. 209/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci Teleros 

company s. r. o. na Ašský statek - sýpku ve výši 200 000,-Kč. 

 doporučuje Teleros company s. r. o., aby si požádal o dotaci v dotačním programu obnova 

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí – 2. výzva 

ve výši 200 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické 

osobě - anonymizováno na rekonstrukci gotického sklepa hrázděného domu č. p 59, Loket 

ve výši 200 000,- Kč 

 Usnesení č. 210/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci fyzické 

osobě - anonymizováno na rekonstrukci gotického sklepa hrázděného domu č. p 59, Loket 

ve výši 200 000,-Kč. 

 doporučuje fyzické osobě - anonymizováno, aby si požádala o dotaci v dotačním programu 

obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí – 

2. výzva ve výši 200 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
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Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické 

osobě – anonymizováno na doplnění chybějících okenních výplní v domě u Černé věže, č.p. 

126 Loket ve výši 100 000,- Kč 

 Usnesení č. 211/03/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci fyzické 

osobě – anonymizováno na doplnění chybějících okenních výplní v domě u Černé věže, 

č.p. 126 Loket ve výši 100 000,-Kč. 

 doporučuje fyzické osobě - anonymizováno, aby si požádala o dotaci v dotačním programu 

obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí – 

2. výzva ve výši 200 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 6. 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 

 

 

27. zasedání komise se bude konat 24. dubna 2019 v 13.30 hod. 

v Královské mincovně Jáchymov  

 

 

V Karlových Varech dne 13. 3. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 


