
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 1. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči 

 

konaného ve středu 10. února 2021 v 13:30 hodin 

 

online 

 

 

Přítomni: Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Vítězslav Adamec, DiS., Helena Baxová (odchod 15:07 

h), Jiří Duchek, MUDr. Hana Hnyková, Barbora Hradečná, Mgr. František 

Hromada, Martin Hurajčík, Vladimír Kříž, Jiří Pavlík, Jan Prudík, František 

Stůj, Vladimír Suchan   

 

Nepřítomni: Oľga Haláková, Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Jaroslava Pokludová 

 

Ostatní zúčastnění:  Markéta Monsportová, Mgr. Veronika Vodičková, Bc. Renata Drožová, 

Ing. Romana Štecová 

 

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání v 13:35 hod. Zasedání komise bylo ukončeno 

v 15:41 hod.  

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 

 

 Program zasedání:   

1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise  

2. Schválení programu zasedání a účast přítomných hostů 

3. Představení členů kulturní komise a hostů, organizační záležitosti 

4. Seznámení s jednacím řádem komise 

5. Seznámení s činností jednotlivých oddělení odboru kultury a památkové péče Krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

6. Plán práce na rok 2021 

7. Termíny zasedání v roce 2021 

8. Různé 

9. Závěr 
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Ad 1. Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

 

Jednání zahájil předseda komise, který všechny přivítal a seznámil s organizačními záležitostmi.  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.  
 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

Ad 2. Schválení programu zasedání a účast přítomných hostů 

 

Usnesení č. 1/02/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 schvaluje program 1. zasedání a účast přítomných hostů.  

 

 

HLASOVÁNÍ: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 3. Představení členů kulturní komise a hostů, organizační záležitosti 

 

Všichni členové komise vzali na vědomí informace o jednotlivých členech komise a jejich 

profesním vztahu k výkonu člena Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou 

péči. Členům komise se dále představily: Markéta Monsportová (uvolněná členka Zastupitelstva 

Karlovarského kraje), Mgr. Veronika Vodičková (vedoucí odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu), Bc. Renata Drožová (vedoucí oddělení kultury) a Ing. Romana 

Štecová (zapisovatelka komise, úředník odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu). 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ 
 

 
 

 

Ad 4. Seznámení s jednacím řádem komise 

 

Usnesení č. 2/02/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 vzala na vědomí jednací řád komisí rady kraje č. PR 08/2004 a předpis č. PZ 01/2018 – 

Zásady pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteří nejsou 

členy Zastupitelstva Karlovarského kraje. Oba předpisy obdrželi členové komise 

elektronicky před jejím zasedáním. 

 

 

HLASOVÁNÍ: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5. Seznámení s činností jednotlivých oddělení odboru kultury a památkové péče 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Mgr. Veronika Vodičková a Bc. Renata Drožová seznámily členy komise s činností jednotlivých 

oddělení odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ 
 

 

 

Ad 6. Plán práce na rok 2021 

 

Usnesení č. 3/02/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 rozšířila plán práce o další termín dubnového jednání, navrhla místa výjezdních zasedání  

a následně schválila „Plán práce komise na rok 2021“, který je přílohou usnesení.  

 

 

HLASOVÁNÍ: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 7. Termíny zasedání v roce 2021 

 

Usnesení č. 4/02/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči  

 navrhla dvoudenní dubnové zasedání, a to ve dnech 22. a 23. 4. 2021. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad 8. Různé 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči řešila dopad epidemické 

situace zejména na živou kulturu. 

 Pan Martin Hurajčík informoval, že brněnská firma RIQ Investments koupila společnost 

Amati Denak v Kraslicích.  

 Pan Jan Prudík požádal odbor KPPLaCR o prověření možnosti podávat žádosti o dotační 

příspěvky již v podzimním termínu předchozího roku (před schválením rozpočtu). Tato 

možnost byla široce diskutována. 

 Mgr. Veronika Vodičková informovala o podpoře Karlovarského kraje příspěvkovým 

organizacím v oblasti kultury v době, kdy měly volný vstup do svých expozic a výstav. 

 Mgr. Veronika Vodičková poprosila členy komise, aby navrhli, co by mohlo pomoct 

v oblasti kultury a památek. Případné poznatky je třeba směřovat na Mgr. Veroniku 
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Vodičkovou (veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz) a Bc. Renatu Drožovou 

(renata.drozova@kr-karlovarsky.cz). 

 

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

 

Ad 9. Závěr 

 

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

usnesení.  
 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

2. zasedání komise se bude konat 30. března 2021 ve 14:30 hod 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje  

nebo on-line dle epidemické situace 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 10. 2. 2021 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

                                                          Mgr. Jiří Klsák, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 pro kulturu a památkovou péči 

mailto:veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz
mailto:renata.drozova@kr-karlovarsky.cz

