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Plán práce na rok 2021 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče  

 

Komise schválila následující plán činnosti komise pro rok 2021: 

 

 Únor – 10. 2. 2021 ve 13:30 hod.: První zasedání - on-line 

 Březen – 30. 3. 2021 ve 14:30 hod.: Krajský úřad Karlovarského kraje nebo on-line 

(dle epidemické situace) 

Projednání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021 na 

podporu vydávání neperiodických publikací.  

Vyhodnocení loňského průběhu programu Děti, mládež a kultura  

 Duben – 22. 4. 2021 v 9:00 hod.: Krajský úřad Karlovarského kraje 

Projednání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021 na 

památky a památkově chráněné objekty. 

 Duben - 23. 4. 2021 v 9:00 hod.: Krajský úřad Karlovarského kraje 

Projednání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021 na 

kulturní aktivity.  

 Květen – 12. 5. 2021 ve 14:30 hod.: Výjezdní zasedání komise – návštěva Kostela sv. 

Anny v Sedleci 

 Červen – 9. 6. 2021 ve 14:30 hod.: Výjezdní zasedání komise – návštěva zámku Chyše 

Zhodnocení pololetní práce komise   

 Srpen – 11. 8. 2021 ve 14:30 hod.: Výjezdní zasedání – návštěva pravěkého hradiště 

Vladař u Žlutic 

 Září: Informace o stavu přípravy rozpočtu na rok 2022 

 Další zasedání komise proběhnou dle potřeby nebo v  návaznosti na termíny jednání 

Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 V rámci výjezdních zasedání by se komise chtěla seznámit s aktuálním stavem 

některých památek finančně podporovaných z rozpočtu kraje a dále také 

s archeologickými památkami na území Karlovarského kraje. 

 Komise se bude zabývat podněty odborů krajského úřadu, především však z Odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu KÚKK.   

 Komise bude průběžně řešit všechny došlé žádosti o individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v oblasti kultury a památkové péče  
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Návrhy na případná další výjezdní zasedání 

 

Další návrhy: 

 Hřebečná, důl Mauritius s návštěvou Vily Zenker v Abertamech. 

 Boží Dar, kostel sv. Anny s návštěvou Klínovce a Fichtelbergu. 

 Loket – návštěva kostela sv. Václava a možné jednání na hradě Loket.   

 Polná, Ašský statek - vysoká stodola. 

 Kanonie premonstrátů Teplá - Skoky,  kostel Navštívení Panny Marie.  

 Slovanské hradiště Tašovice (Karlovy Vary). 

 Zbytek kostela sv. Mikuláše pod Krudumem. 

 Expozice Knihovny Latinské školy v Jáchymově. 

 Tvrz Okrouhlá u Chebu. 

 Areál Letního kina v Karlových Varech. 

 

 

 

 
Karlovy Vary, 10.02.2021        Mgr. Jiří Klsák, v. r.  

    předseda komise 

 


