
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

  kultury a památkové péče 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 2. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 

konaného ve středu 30. března 2021 v 14:30 hodin 

 

online 

 

 

Přítomni: Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Vítězslav Adamec, DiS., Jiří Duchek (odchod v 17:28), 

Barbora Hradečná, Mgr. František Hromada, Vladimír Kříž, Jiří Pavlík,  

Jan Prudík (odchod v 17:54 h), František Stůj, Vladimír Suchan, Martin 

Hurajčík (příchod v 16:02 h)   

 

Nepřítomni: Helena Baxová, MUDr. Hana Hnyková, Ing. arch. Vojtěch Franta 

 

Ostatní zúčastnění:  Oľga Haláková, Markéta Monsportová, Mgr. Veronika Vodičková,  

Bc. Renata Drožová, Mgr. Jaroslava Pokludová, Martin Karas, Ing. Romana 

Štecová 

 

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání v 14:40 hod. Zasedání komise bylo ukončeno 

v 18:04 hod.  

 

Členové komise schválili níže uvedený program zasedání: 

 

 Program zasedání:   

1. Zahájení a schválení programu zasedání a účast přítomných hostů 

2. Informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

3. Informace k případné změně období pro vyhlášení dotačních titulů na rok 2022 

4. Vyhodnocení loňského průběhu programu Děti, mládež a kultura  

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

podporu vydávání neperiodických publikací 

6. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje 

7. Různé 

8. Závěr 

 

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

 

Usnesení č. 5/03/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče  

 schvaluje program 2. zasedání a účast přítomných hostů 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 2. Informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Oľga Haláková na úvod podotkla, že se těší na vzájemnou spolupráci se členy komise a doufá, že 

vše společnými silami zvládnou. Dále vyzvala členy komise, aby se na ni v případě jakýchkoliv 

požadavků obrátili.  

 

Mgr. Veronika Vodičková informovala o současné situaci na odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu. Momentálně se na odboru zpracovávají žádosti o dotace do 

jednotlivých dotačních titulů. Termín pro podávání žádostí do dotačních titulů byl ukončen dne  

11. 3. 2021.  

Celý odbor se snaží dělat vše pro to, aby se žádosti dostaly do květnového zastupitelstva.  

U dotačního titulu na podporu vydávání neperiodických publikací by se měly žádosti předkládat již 

na dubnovém zasedání zastupitelstva.   

Veronika Vodičková informovala, že se povedlo prosadit navýšení finančních prostředků na 

akvizice pro příspěvkové organizace v oblasti kultury. S navýšením finančních prostředků na 

akvizice se bojovalo mnoho let. Veronika Vodičková děkuje paní Oľze Halákové za toto prosazení 

a také za finanční prostředky na záchranné archeologické výzkumy. Nyní probíhá příprava na 

setkání, ve kterém by se řešila tato problematika archeologie koncepčně. 

 

Mgr. Jaroslava Pokludová se na úvod krátce představila Komisi Rady Karlovarského kraje  

a popsala jednotlivé agendy administrované oddělením památkové péče.  

Také informovala o koncepci památkové péče, momentálně je navržený text, do kterého je nutné 

zapracovat určité připomínky, zejména pak do koncepční části. Dále bude materiál předložen 

příslušným komisím Rady Karlovarského kraje a výborům Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

Dále Jaroslava Pokludová podotkla, že se členové komise mohou v otázkách, které se týkají 

památkové péče, obracet přímo na ni.  

 

Markéta Monsportová se věnuje s kolegyněmi z odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu kulturním a kreativním průmyslům. Momentálně pracují na strategickém 

projektu do fondu spravedlivé transformace. Cílem je rozvinout projekt na měkké aktivity 

v Karlovarském kraji. Dále se v rámci KKO pracuje na mapování. Výstupem by měl být přehled 

tvrdých dat. Celý tento přehled by měl být zpracován do tří měsíců. Poté by se chtěly věnovat 

strategické analýze a dále rozvíjet toto odvětví.   

 

Mgr. Jiří Klsák poděkoval za navýšení finančních prostředků o 500 tis. Kč do dotačního titulu na 

obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. 

Dále informoval o podpoře archeologických výzkumů, kterými se podporuje zejména vědecká 

práce institucí v oblasti archeologie. U nás v Karlovarském kraji jsou licencovanými 

archeologickými pracovišti Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Cheb.  

Mgr. Jiří Klsák se dotazoval, zda byla iniciativa o zvýšení dotačního titulu na kulturní aktivity 

projednána. Oľga Haláková informovala, že byly projednávány finanční prostředky ve výši 500 tis. 

Kč pro kulturní organizace postižené pandemií COVID – 19. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 
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Ad 3. Informace k případné změně období pro vyhlášení dotačních titulů na rok 2022 

 

Usnesení č. 6/03/21 

 

Mgr. Jiří Klsák seznámil členy komise a přítomné hosty s problematikou vyhlášení dotačních 

titulů v předchozích letech.  

Oľga Haláková informovala o existenci dohody ve vedení Karlovarského kraje o možnosti podávat 

žádosti o dotace na podzim předcházejícího roku. Zatím není tato dohoda schválena. V momentě, 

kdy by byla tato dohoda schválená, bylo by vhodné, aby žadatelé, co připravují akce na příští rok, 

vyjádřili svůj požadavek na rozpočet již tento rok. Na základě požadavků by bylo možné zajistit 

příslib financování. V dalším kole, po schválení rozpočtu, by se rozhodovalo o schválení finančních 

prostředků.  

Mgr. Jiří Klsák konstatoval, že pokud by byl dotační titul vyhlášen v předchozím roce a bylo by 

možné podat žádost před schválením rozpočtu kraje, musel by být vydán závazný příslib 

financování zastupitelstva. Rozhodující je, kolik chce Karlovarský kraj do jednotlivých dotačních 

titulů investovat.   

Mgr. Jaroslava Pokludová informovala, že na poradě vedení zaznělo, že z krajského úřadu byl 

odeslán dopis na Ministerstvo financí ČR, který připravil odbor finanční. Nyní se čeká na 

rozhodnutí Ministerstva financí ČR. Nelze vyhlásit podávání žádostí o dotace před schválením 

rozpočtu z legislativního hlediska. Důvodem, proč Karlovarský kraj změnil dobu podávání žádostí, 

bylo zavedení novely velkých rozpočtových pravidel. Ministerstvo financí ČR má nastavené 

dvoukolové dotační tituly. V prvním kole se sbírá dotazník od žadatelů. V druhém kole se schvalují 

žádosti.    

Jan Prudík konstatoval, že nevidí problém v podávání žádostí o dotace v předchozím roce, než je 

dotace poskytnuta, když samotnou žádost budou orgány kraje schvalovat až v následujícím roce.  

Vladimír Kříž se přidal k ostatním a souhlasí se dvěma koly s tím, že v prvním kole by se žádosti 

předschvalovaly.   

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 navrhuje Radě Karlovarského kraje provést změny ve vyhlášení dotačních titulů a přijímání 

dotací tak, aby bylo možné vyhlásit dotační tituly na příští kalendářní rok již letos.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad 4. Vyhodnocení loňského průběhu programu Děti, mládež a kultura 

 

Usnesení č. 7/03/21 

 

Bc. Renata Drožová stručně seznámila komisi s programem Děti, mládež a kultura a dále 

informovala o průběhu tohoto programu v roce 2020.  

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 bere na vědomí informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5. Projednání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021 

na podporu vydávání neperiodických publikací 

 

Usnesení č. 8/03/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotace na podporu vydávání 

neperiodických publikací v roce 2021 ve výši dle přiložené tabulky č. 1. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout dotace na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2021 ve výši dle 

přiložené tabulky č. 2. 

 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 1 
 

 

Ad 6. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

Usnesení č. 9/03/21 
 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuálních dotací 

v alokované výši dle tabulky č. 3 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit poskytnutí individuálních dotací v alokované výši dle tabulky č. 4 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

 
 

 

Usnesení č. 10/03/21 
 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit poskytnutí individuální dotace Kinu Drahomíra z.s. na záchranu kina Drahomíra 

ve výši 100.000 Kč. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

 

Usnesení č. 11/03/21 
 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje navýšit finanční prostředky pro kulturní aktivity 

tak, aby byli uspokojeni všichni žadatelé včetně individuálních žádostí, a to z přebytku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2020. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 7. Různé 

 

Další žádosti o individuální dotaci, které nejsou alokované v rozpočtu Karlovarského kraje, bude 

Komise Rady Karlovarského kraje projednávat v okamžiku, kdy budou posouzeny žádosti 

v dotačním titulu na podporu kulturních aktivit.  

 

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

 

Ad 8. Závěr 

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení.  
 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

3. zasedání komise se bude konat 22. dubna 2021 v 9:00 hod 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje  

nebo on-line dle epidemické situace 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 30. 3. 2021 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

                                                          Mgr. Jiří Klsák, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 kultury a památkové péče 


