
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 27. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 24. dubna 2019 v 13:30 hodin 

 

v Muzeu Královská mincovna Jáchymov   

Nám. Republiky 37 

 

 

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

Benedikt, Bc. Marta Márová, Igor Jirsík, Ondřej Skorka, Mgr. Jana Těžká, 

Ing. Romana Štecová 

 

Omluveni: Markéta Monsportová, Ing. Zdeněk Uhlíř, Oto Teuber, Mgr. Daniela 

Seifertová, Mgr. Veronika Vodičková 

 

Neomluveni:   Mgr. Luboš Pastor 

 

 

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

ukončeno v 14.57 hod.  

 

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 Program zasedání:   

 

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise a schválení programu zasedání 

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

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

4. Vyhodnocení loňského průběhu programu Děti, mládež a kultura  

5. Různé 

6. Závěr 
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Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání  

 

Usnesení č. 212/4/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 27. zasedání 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Jana Těžká 

- pozvala členy komise na kulturní akci Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, která se bude 

konat 17. 5. 2019 v Muzeu Karlovy Vary, 

- pozvala členy komise na kulturní akci Má vlast cestami proměn, která se uskuteční dne 18. 5. 

2019 na Vyšehradě, 

- pozvala členky komise na přednášku s názvem Židovství a ženy, která se uskuteční 21. 5. 2019 

v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

- informovala o přípravách akce Dny lidové architektury, která se uskuteční 13. 7. 2019 

v Doubravě a Salajně (ukázka řemesel, kulturní doprovodný program, odborné přednášky),  

- informovala, že žádosti o dotace jak na kulturní aktivity, tak na neperiodické publikace byly 

schváleny RKK, obce a žádosti nad 200.000 Kč jdou dále do ZKK, 

- informovala o schválení realizace výběrových řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových 

organizací v oblasti kultury. Do těchto výběrových řízení nebudou spadat Císařské lázně a Muzeum 

Cheb. Realizace výběrových řízení bude probíhat v červnu 2019, nástup jednotlivých ředitelů je 

předpokládán na měsíc říjen 2019. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 vzala informace z OKPPLaCR na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

Ad 3. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické 

osobě - anonymizováno na podporu projektu Kinematograf 100 konaného v Karlových 

Varech ve výši 15 000,- Kč 

 Usnesení č. 213/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci fyzické osobě – 

anonymizováno na podporu projektu Kinematograf 100 konaného v Karlových Varech ve 

výši 15 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Czech 

Architecture Week, s.r.o. na propagaci Karlovarského kraje na slavnostním večeru a na 

výstavě ve výši 160 000,- Kč  

 Usnesení č. 214/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci Czech 

Architecture Week, s.r.o. na propagaci Karlovarského kraje na slavnostním večeru a na 

výstavě ve výši 160 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Městské 

knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci na zajištění akce Loučení s prázdninami 2019 ve 

výši 53 600,- Kč  

 Usnesení č. 215/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci Městské 

knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci na zajištění akce Loučení s prázdninami 2019 ve 

výši 53 600,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje SH ČMS – 

Sboru dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou na renovaci historické dvoukolové trakařové 

stříkačky ve výši 98 000,- Kč   

 Usnesení č. 216/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci SH ČMS 

– Sboru dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou na renovaci historické dvoukolové 

trakařové stříkačky ve výši 98 000,-Kč.  

 doporučuje SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou, aby si požádal o 

dotaci v dotačním programu obnova a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí – 2. výzva ve výši 98 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Městu 

Žlutice na Žlutické divadelní léto 2019 ve výši 35 000,- Kč  

 Usnesení č. 217/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 
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schválení poskytnutí individuální dotaci Městu Žlutice na Žlutické divadelní léto 2019 ve výši 

35 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 4, proti  0, zdržel se 3  
 

 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Top 

Rooftop, z.s. na Top RoofTop fest 2019 ve výši 70 000,- Kč  

 Usnesení č. 218/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení poskytnutí individuální dotaci Top Rooftop, z.s. na Top RoofTop fest 2019 ve výši 

20 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 

 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické 

osobě – anonymizováno na záchranu objektu spilky – obnova střechy ve výši  

1 350 000,- Kč  

 Usnesení č. 219/04/19 
 

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 záchranu 

objektu spilky – obnova střechy ve výši 1 350 000,-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 v maximální výši 500 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Spolku za 

zachování hutě v Šindelové na dřevouhelnou vysokou pec Šindelová ve výši 1 000 000,- Kč 

 Usnesení č. 220/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení neposkytnutí individuální dotaci Spolku za zachování hutě v Šindelové na 

dřevouhelnou vysokou pec Šindelová ve výši 1 000 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti  0, zdržel se 1  
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Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

JAZZOVÉMU KRUHU, z. s. na realizaci XXXVI. Mezinárodního jazzového festivalu 

JazzFest Karlovy Vary – Sokolov 2019 ve výši 190 000,- Kč 

 Usnesení č. 221/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci 

JAZZOVÉMU KRUHU, z. s. na realizaci XXXVI. Mezinárodního jazzového festivalu 

JazzFest Karlovy Vary – Sokolov 2019  ve výši 150 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

 
 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické 

osobě – anonymizováno na Shakespearovské slavnosti ve výši 150 000,- Kč 

 Usnesení č. 222/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci fyzické 

osobě – anonymizováno na Shakespearovské slavnosti ve výši 150 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické 

osobě – anonymizováno na akci Antonín Dvořák – Rusalka ve výši 200 000,- Kč 

 Usnesení č. 223/04/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci fyzické 

osobě – anonymizováno na akci Antonín Dvořák – Rusalka ve výši 200 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti  0, zdržel se 0  
 

 

Ad 4. Vyhodnocení loňského průběhu programu Děti, mládež a kultura 

 

Ing. Romana Štecová seznámila členy komise s loňským programem Mládež a kultura, který 

připravuje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro školy našeho regionu ve spolupráci s divadly, galeriemi, muzei a dalšími 

kulturními zařízeními. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 bere na vědomí vyhodnocení loňského programu Děti, mládež, kultura 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 
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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 

 

 

29. zasedání komise se bude konat 29. května 2019 v 13.30 hod. 

v Huti v Šindelové  

 

 

V Karlových Varech dne 24. 4. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 


