
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 32. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

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

 

v Kanceláři architektury města Karlovy Vary 

 

 

Přítomni: MUDr. Jan Svoboda, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Václav Benedikt, Ing. Zdeněk 

Uhlíř, Igor Jirsík, Mgr. Luboš Pastor, Markéta Monsportová 

 

Nepřítomni: Mgr. Daniela Seifertová, Mgr. Veronika Vodičková, Mgr. Jaroslava 

Pokludová, Bc. Marta Márová, Ondřej Skorka, PhDr. Oleg Kalaš, Oto Teuber 

 

Ostatní zúčastnění: Mgr. Jana Těžká, Ing. Romana Štecová, Jana Spirová, Ing. arch. Karel 

Adamec, MgA. Pavla Wiszczorová, Dipl.-Ing. Veronika Duspiva 

Erlebachová 

 

 

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

ukončeno v 14.52 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 individuální žádosti o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

4. Hodnocení kronik měst a obcí v rámci soutěže „O nejlepší kroniku Karlovarského kraje“ 

5. Seznámení se s iniciativou možné implementace sálu Karlovarského symfonického 

orchestru do Císařských lázní v rámci ověřovací studie 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání a účast přítomných hostů  

 

Usnesení č. 246/10/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 32. zasedání a účast přítomných hostů   

 

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
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Ad 2. Informace z OKPPLaCR 

 

Mgr. Jana Těžká 

- pozvala na koncert, který se koná 8. 11. 2019 v Západočeském divadle v Chebu ve spolupráci 

Města Cheb, Karlovarského symfonického orchestru a Západočeského divadla v Chebu.  

- informovala o přípravě kulturní akce Slam Poetry s názvem „30 let svobody“,  která se uskuteční 

v dopoledních kulturních hodinách v Sokolově a Mariánských Lázních, ve večerních hodinách pak 

v Kraslicích, Mariánských Lázních a Aši.  

- informovala o hodnocení kronik – kroniky budou hodnotit také ředitelé příspěvkových organizací 

v oblasti kultury. Poté bude do Rady Karlovarského kraje předložen materiál s navrhovanou výší 

odměn (1. místo - 5.000 Kč, 2. místo - 3.000 Kč a 3. místo 2.000 Kč) 

- informovala o pořádání semináře kronikářů, který se uskuteční dne 5. 12. 2019 v Galerii 4 – 

galerii fotografii v Chebu. Zde proběhne slavnostní vyhodnocení výherců tří nejlepších kronik. 

Zároveň se při semináři uskuteční přednášky na dané téma.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

Ad 3. Projednání individuální žádosti o dotace poskytovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

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

(anonymizováno) na publikaci knihy Život je cesta, gobelíny Jarmily Koubové a verše 

Františka Novotného ve výši 50 000,- Kč  

 Usnesení č. 247/10/19 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotaci fyzické osobě 

(anonymizováno) na publikaci knihy Život je cesta, gobelíny Jarmily Koubové a verše 

Františka Novotného ve výši 30 000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 1, proti 3, zdržel se 3 – komise nepřijala toto usnesení 

 
Ad 4. Hodnocení kronik měst a obcí v rámci soutěže „O nejlepší kroniku Karlovarského 

kraje“ 

 
 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 zhodnotila kroniky měst a obcí, které se přihlásily do soutěže „O nejlepší kroniku 

Karlovarského kraje“.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 
Ad. 5. Seznámení se s iniciativou možné implementace sálu Karlovarského symfonického 

orchestru do Císařských lázní v rámci ověřovací studie 

 

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA KARLOVY VARY – Ing. arch. Karel Adamec 

informoval o organizaci: 

Příspěvková organizace byla založena dne 1. 3. 2018. Navázala tak na tradici Útvaru hlavního 

architekta, který v Karlových Varech fungoval od roku 1965 do začátku 90. let minulého století. 

Hlavním úkolem je, být poradním orgánem statutárního města Karlovy Vary při rekonstrukci 
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veřejného prostoru, budov atd. Dále mají za úkol zpracování koncepčních dokumentů  

a v neposlední řadě práci s veřejností, s obyvateli města a politickou reprezentací prostřednictvím 

komunikace a získávání zpětné vazby v oblasti architektury a rozvoje města. Podobné organizace 

fungují v Brně (Kancelář architekta města Brna) a v Praze (Centrum architektury a městského 

plánování a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy). Se všemi vzdálenými subjekty 

udržují vazby a značně se vzájemně inspirují. 

 

Císařské lázně  
Karlovarský kraj určil postup pro změnu projektové dokumentace. 

 

Zástupci Kanceláře architektury města Karlovy Vary seznámili přítomné s možností umístit 

koncertní sál jako vestavbu dvorany (jako nábytek) tak, aby tam byl vložen (instalován) a následně 

vyjmut bez toho, aniž by objekt přišel k újmě. 

Všichni přítomní shlédli vizualizaci a zmenšený model tohoto uvedeného řešení.  

Kapacita tohoto sálu by tak odpovídala kapacitě cca 300 míst k sezení. Akustika je též prověřena  

a odpovídající.  

 

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

usnesení.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 
 

Ad 6. Různé 

 

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

usnesení.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

Ad 7. Závěr 

 

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

usnesení.  

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

33. zasedání komise se bude konat 27. listopadu 2019 v 13.30 hod. 

na Zámku Ostrov 

 

V Karlových Varech dne 29. 10. 2019 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

                                                          MUDr. Jan Svoboda, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 


