
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 29. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 26. června 2019 v 13:30 hodin 

 

na hradě Libá  

 

 

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

Benedikt, Ing. Zdeněk Uhlíř, Markéta Monsportová, Igor Jirsík, Ondřej 

Skorka, Oto Teuber, Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Veronika Vodičková, 

Mgr. Jaroslava Pokludová, Mgr. Jana Těžká, Bc. Zdeněk Hnízdil, Ing. 

Romana Štecová 

 

Omluveni: Bc. Marta Márová 

 

Neomluveni:   Mgr. Luboš Pastor 

 

 

Předseda komise MUDr. Jan Svoboda zahájil zasedání v 13.35 hod. Zasedání komise bylo 

ukončeno v 14.55 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 2. výzvy k podávání žádostí do programu Obnova a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

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

5. Různé 

6. Závěr 
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Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání  

 

Usnesení č. 230/06/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 29. zasedání 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

 

Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Daniela Seifertová 

- informovala o zasedání ZKK dne 24. 6. 2019, kde se projednávaly 2 body, a to:  

 schválení kupní smlouvy - Úplatné nabytí movitých věcí z vlastnictví společnosti Strunal 

Schönbach s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – muzejní sbírka mistrovských 

hudebních nástrojů, 

 individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje, 

- informovala a srdečně pozvala na kulturní akci Dny lidové architektury, která se bude konat 

v Doubravě dne 13. 7. 2019. Při této příležitosti bude požehnané kamenné srdce, které je symbolem 

projektu Má vlast cestami proměn. Toto kamenné srdce bylo vykopáno na vyšehradské akropoli při 

budování závlah pro vyšehradský park, 

- informovala a srdečně pozvala na kulturní akci Dny evropského dědictví, která se bude konat dne 

7. 9. 2019 v Muzeu Sokolov, 

- informovala o uskutečnění výběrových řízení na ředitele příspěvkových organizacích v oblasti 

kultury ve dnech 10. a 11. července 2019. 

 

Mgr. Jaroslava Pokludová 

- pozvala na komentovanou prohlídku Vila Zenker, která se uskuteční dne 29. 6. 2019 od 15.00 

hodin v Abertamech. 

 

 

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

 

Ad 3. Projednání 2. výzvy k podávání žádostí do programu Obnova a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 

Usnesení č. 231/06/19 

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. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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Usnesení č. 232/06/19 

 

Ad 3. Žádost o přesun finančních prostředků ze schválené dotace z programu na obnovu  

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů movitých věcí z projektu 

„Teplá, Havlíčkova 31 - lokální oprava napadených záhlaví krovu s opravou vikýře, komínu 

a výměnou krytiny" na projekt „Teplá, Havlíčkova 30 - oprava obvodové zdi, komínů, 

vikýře a stropu a výměna krytiny" 

Žádost o přesun finančních prostředků je ve výši 150.000 Kč,  přičemž schválený příspěvek na 

nerealizovatelný projekt „Teplá, Havlíčkova 31 – lokální oprava napadených záhlaví krovu  

s opravou vikýře, komíny a výměnou krytiny“ usnesením č. ZK 97/07/19 ze dne 25. 4. 2019 je ve 

finanční výši 200.000 Kč. Členové komise diskutovali, zda podpoří přesun pouze 150.000 Kč na 

druhý projekt „Teplá, Havlíčkova 30 – oprava obvodové zdi, komínů, vikýře a stropu a výměna 

krytiny“, který získal usnesením č. ZK 97/07/19 ze dne 25. 4. 2019, finanční prostředky ve výši 

350.000 Kč, aby byla dodržena pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

(tedy aby poskytnutá částka na jeden projekt nepřesáhla 500.000 Kč) a nebo zda doporučí radě 

doporučit zastupitelstvu schválení výjimky z pravidel a schválení přesunu celé částky tedy 

200.000 Kč, celkem by na projekt byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 550.000 Kč. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje udělit 

výjimku pro fyzickou osobu, která žádá o přesun 200.000 Kč, a to z důvodu maximální 

výše podpořeného příspěvku ve výši 500.000 Kč, dle pravidel dotačního titulu. Dům  

v Teplé č. p. 30 byl letos podpořen již 350.000 Kč.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ: pro 9, 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 Společnosti 

Fryderyka Chopina na 60. CHOPINŮV FESTIVAL 2019 ve výši 250 000,- Kč   

 Usnesení č. 233/06/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit poskytnutí individuální dotaci Společnosti Fryderyka Chopina na 60. 

CHOPINŮV FESTIVAL 2019 ve výši 200 000,-Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti  0, zdržel se 0  
 

 

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

Projects z. s. na MONUMENT/UM 2019 - Audiovizuální projekt Lenky Dusilové na 

podporu památek ve výši 100 000,- Kč  
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Usnesení č. 234/06/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci APPLAUSE 

Projects z. s. na MONUMENT/UM 2019 - Audiovizuální projekt Lenky Dusilové na 

podporu památek ve výši 100 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 2, proti 6, zdržel se 1 

 

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

Černava na oslavy 530 let obce Černava ve výši 20 000,- Kč  

 Usnesení č. 235/06/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotaci Obci 

Černava na oslavy 530 let obce Černava ve výši 20 000,-Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 1 

 
Ad 5. Různé 

 

Markéta Monsportová  
- pozvala na kulturní akci Marienbadfilm Film Festival, která se uskuteční dne 28. 8. 2019 

v Mariánských Lázních. 

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

Ad 6. Závěr 

 

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

usnesení.  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

30. zasedání komise se bude konat 28. srpna 2019 v 13.30 hod. 

hrad Andělská Hora  

 

 

V Karlových Varech dne 26. 6. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 


