
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 28. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 29. května 2019 v 13:30 hodin 

 

v huti v Šindelová   

 

 

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

Benedikt, Bc. Marta Márová, Igor Jirsík, Ondřej Skorka, Oto Teuber, Mgr. 

Jana Těžká, Ing. Romana Štecová 

 

Omluveni: Ing. Zdeněk Uhlíř, Markéta Monsportová, Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. 

Veronika Vodičková 

 

Neomluveni:   Mgr. Luboš Pastor 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 14.25 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 15.05 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. Různé 

5. Závěr 

 

 

Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání  

 

Usnesení č. 224/5/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 28. zasedání 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Jana Těžká 

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

kultury – prodloužení termínu výběrového řízení do 14. 6. 2019, během června se bude konat 

výběrové řízení – pohovory. Komise se bude skládat z cca 9 členů, mezi nimi bude zástupce 

z ministerstva, zástupci z Karlovarského kraje jak politici, tak i úřednická složka dále zástupce 

z asociace krajů (složení komise bude hlavně odborně založeno). 

- informovala o projektu Chebské Krovy, který by měl být financován z EHTA Restart, celkové 

náklady projektu činí 19 300 000 Kč. Hlavním garantem projektu by bylo Město Cheb, účastníky 

pak: Západočeská univerzita v Plzni – fakulta ekonomická, Ústav teoretické a aplikované 

mechaniky, v.v.i. a Karlovarský kraj. Realizace projektu je plánována v rozmezí let 2020 -2023. 

Spolufinancování projektu Karlovarským krajem je ve výši cca 3.4 mil. Kč z čehož by mělo být 

1,7mil., tedy 50 % finančních nákladů hrazeno z dotace z Restartu. Nyní probíhají jednání, která 

vymezí přesný finanční spolu podíl kraje a jeho další aktivity v projektu. Následně bude připraven 

materiál pro jednání příslušných orgánů Karlovarského kraje.  

 

Ad 2. Nákup muzejní sbírky mistrovských hudebních nástrojů ze Strunal Schönbach s.r.o. do 

vlastnictví Karlovarského kraje  

- nabídka Karlovarskému kraji na nákup muzejní sbírky mistrovských hudebních nástrojů ze Strunal 

Schönbach s. r. o. Nyní se připravuje materiál do Rady Karlovarského kraje dne 3. 6. 2019 a do 

Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24. 6. 2019 – posudek nový s novou nabídkovou cenou 

s tím, že zůstává nabídková cena posudku staršího. 

- spolupráce s Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, která by využila 

marketingovou propagaci, jenž by v muzeu odkazovala na odloučené pracoviště v Lubech. 

- jedná se o ucelenou sbírku za zvýhodněné finanční prostředky. Pokud by Karlovarský kraj tuto 

sbírku nekoupil, sbírka by se rozprodala. Tato sbírka má hodnotu jako celek. Poskytnuté prostory 

budou bezúplatné (bez energie, tepla apod.). Sbírka se stane po odkupu majetkem Karlovarského 

kraje a následně bude svěřena do správy Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. 

 

Usnesení č. 225/05/19 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit 

podpoření nákupu muzejní sbírky mistrovských hudebních nástrojů od subjektu Strunal 

Schönbach s. r. o. v celkové finanční výši  4 704 117 Kč. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

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

kraje 

 

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

Production, s.r.o. na Karlovarský karneval 1. 6. 2019 ve výši 100 000,- Kč  

 Usnesení č. 226/05/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci Müller 

Production, s.r.o. na Karlovarský karneval 1. 6. 2019 ve výši 100 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Souboru 

písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s. na 24. Karlovarský folklorní festival (I. O. V.) ve 

výši 150 000,- Kč   

 Usnesení č. 227/05/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci Souboru 

písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s. na 24. Karlovarský folklorní festival (I. O. V.) ve 

výši 150 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti  0, zdržel se 0  
 

 

 

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

Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na Dny stavitelství a architektury 

Karlovarského kraje 2019 ve výši 200 000,- Kč  

 Usnesení č. 228/05/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci Regionálnímu 

stavebnímu sdružení Karlovy Vary na Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje ve 

výši 150 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 5, proti 0, zdržel se 3 

 

 

 

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

záchranu kostela sv. Anny v Sedleci na úhradu nákladů na pořádání benefičního koncertu 

ve výši 25 000,- Kč 

 Usnesení č. 229/05/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci Spolku na 

záchranu kostela sv. Anny v Sedleci na úhradu nákladů na pořádání benefičního koncertu ve 

výši 25 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 4. Různé 

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

Ad 5. Závěr 

 

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

usnesení.  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

29. zasedání komise se bude konat 26. června 2019 v 13.30 hod. 

Hrad Libá  

 

 

V Karlových Varech dne 29. 5. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 


