
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

  kultury a památkové péče 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 3. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 

konaného ve čtvrtek 22. dubna 2021 v 9:00 hodin 

 

na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88 

zasedací místnost 215 C, budova C, 2. patro  

 

 

Přítomni: Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Vítězslav Adamec, DiS., Helena Baxová, MUDr. Hana 

Hnyková (příchod 9:20 h), Jiří Duchek, Barbora Hradečná, Mgr. František 

Hromada, Vladimír Kříž, František Stůj, Vladimír Suchan  

 

Nepřítomni: Jiří Pavlík, Martin Hurajčík, Jan Prudík, Ing. arch. Vojtěch Franta, Markéta 

Monsportová, Mgr. Veronika Vodičková, Bc. Renata Drožová 

 

Ostatní zúčastnění:  Oľga Haláková, Mgr. Jaroslava Pokludová, Ing. Romana Štecová 

 

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání v 9:15 hod. Zasedání komise bylo ukončeno 

v 13:15 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. Projednání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021 na 

památky a památkově chráněné objekty  

4. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje - 

staženo 

5. Různé 

6. Závěr 

 

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

 

Usnesení č. 12/04/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče  

 schvaluje program 3. zasedání  

 schvaluje účast stálých hostů, kterými jsou: 

Oľga Haláková, členka Rady Karlovarského kraje 

Markéta Monsportová, uvolněná členka Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Ing. arch. Vojtěch Franta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

Mgr. Jaroslava Pokludová, vedoucí oddělení památkové péče 

Bc. Renata Drožová, vedoucí oddělení kultury 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

 

Mgr. Jaroslava Pokludová informovala členy komise o personálním oslabení. Informovala  

o momentální prioritě odboru, kterou je především administrace dotačních programů. Žádosti 

podané do dotačních titulů by mělo projednat Zastupitelstvo Karlovarského kraje v květnu 2021. 

Dále Jaroslava Pokludová informovala o agendách jednotlivých oddělení odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

Ad 3. Projednání žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2021 z Programu 

obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

 

Usnesení č. 13/04/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje poskytnout dotace z Programu na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2021 na 

projekty a ve výši dle přiložené tabulky č. 1. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnout dotace z Programu na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných 

objektů a movitých věcí v roce 2021 na projekty a ve výši dle přiložené tabulky č. 2. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
 

Usnesení č. 14/04/21 

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit zařazení žádostí do zásobníku žádostí 

z Programu na obnovu kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí  v roce 2021 dle přiložené tabulky č. 3. 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit zařazení žádostí do zásobníku žádostí z Programu na  obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2021 dle přiložené 

tabulky č. 4. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 4. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského 

kraje 

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ 
 

 
 

Ad 5. Různé 

 

Oľga Haláková informovala o hlavním cíli u dotačního titulu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí, kterým je zjistit skutečnou podobu 

havarijního stavu památek. Snahou bude změnit přístup a názor k systému hodnocení žádostí  

u tohoto dotačního titulu. Oľga Haláková informovala o prosazení zvýšení finanční částky o 500 

tis. Kč do dotačního titulu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných 

objektů a movitých věcí, a to pro každý rok.  

Dále Oľga Haláková informovala o prioritním úkolu pro toto volební období, kterým je zejména 

realizace muzejní expozice lázeňství v objektu Císařské lázně Karlovy Vary. Nyní má odbor 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na starosti nechat zpracovat libretoa ideový 

návrh a poté prováděcí dokumentaci realizace muzejní expozice.  

 

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

usnesení. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

Ad 6. Závěr 

 

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

usnesení.  
 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

4. zasedání komise se bude konat 23. dubna 2021 v 9:00 hod 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje  

 

 

V Karlových Varech dne 22. 4. 2021 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

                                                          Mgr. Jiří Klsák, v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 kultury a památkové péče 


