
KARLOVARSKÝ KRAJ

Komise Rady Karlovarského kraje

  kultury a památkové péče

KK/19/KK/21 
U s n e s e n í

ze 5. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče

konaného v pátek 12. květen 2021 ve 14:30 hodin

v Kostele sv. Anny v Karlových Varech - Sedleci

Přítomni: Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Vítězslav Adamec, DiS., Helena Baxová, Jiří Duchek, 
Barbora Hradečná, Vladimír Kříž, Jan Prudík, Vladimír Suchan, Jiří Pavlík 
(příchod 14:50 h), František Stůj (příchod 15:00 h),

Nepřítomni: MUDr. Hana Hnyková, Martin Hurajčík, Mgr. František Hromada, Ing. arch. 
Vojtěch Franta, Markéta Monsportová, Oľga Haláková, Mgr. Jaroslava 
Pokludová

Ostatní zúčastnění: Mgr. Veronika Vodičková, Bc. Renata Drožová, Ing. Romana Štecová

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání ve 14:40 hod. Zasedání komise bylo ukončeno 
v 16:30 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 individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje
4. Různé
5. Prohlídka objektu
6. Závěr

Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání 

Usnesení č. 27/05/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 
 schvaluje program 5. zasedání 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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Ad 2. Informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Mgr. Veronika Vodičková na úvod jednání omluvila paní radní Oľgu Halákovou. Poprosila členy 
komise, aby z důvodu usnášeníschopnosti potvrzovali tajemnici komise svoji účast, popřípadě 
informovali o neúčasti.
Veronika Vodičková informovala, že dne 24. 5. 2021 bude Zastupitelstvo Karlovarského kraje 
schvalovat poskytnutí dotací v rámci dotačních programů odboru kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu. Také poděkovala Mgr. Vítězslavu Adamcovi, DiS. za podnět 
k hodnocení žádostí o dotace. Dle jejích slov by bylo dobré, kdyby členové komise navrhli 
objektivní kritéria, která by se dala využít pro hodnocení žádostí o dotace. Těmto nově navrženým 
kritériím by se pak mohla věnovat komise na některém ze svých jednání. 
Dále Veronika Vodičková informovala o průvodci Hornickým regionem Erzgebirge/Krušnohoří 
„Zdař bůh!“, který byl všem členům před jednáním rozdán. Tento průvodce byl vydán koncem roku 
2020 a byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR z programu na podporu UNESCO.  
Na závěr Veronika Vodičková sdělila přítomným, že se bude v nejbližších týdnech rozhodovat 
o zapsání Slavných lázní Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO.

Mgr. Jiří Klsák poděkoval za příznivou zprávu, že Rada Karlovarského kraje schválila návrhy 
komise beze změn. Dále se rovněž vyjádřil k podnětu Mgr. Vítězslava Adamce, DiS. 
a oznámil, že by se rád věnoval kritériím hodnocení žádostí o poskytnutí dotací při některém 
z interních jednání, při kterém by se členové komise pokusili dohodnout na některých kritériích, 
které by byly pro odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu směrodatné. 
Jiří Klsák by v příštích letech uvítal také víc času k důkladnějšímu projednání žádostí o dotace.

BEZ HLASOVÁNÍ

Ad 3. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského 
kraje

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
Západočeskému divadlu v Chebu, příspěvkové organizaci na Valdštejnské slavnosti Cheb 
2021 ve výši 150.000 Kč 

Usnesení č. 28/05/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace 

Západočeskému divadlu v Chebu, příspěvkové organizaci na Valdštejnské slavnosti Cheb 
2021 ve výši 150.000 Kč.

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0
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Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Spolku 
rodičů a přátel při DDM K. Vary na Countryádu Karlovarského kraje – 5. ročník ve výši 
135.000 Kč 

Usnesení č. 29/05/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace Spolku 

rodičů a přátel při DDM K. Vary na Countryádu Karlovarského kraje – 5. ročník ve výši 
50.000 Kč v případě nalezení volných finančních prostředků.

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Ad 3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
Perfilm s.r.o. na krátkometrážní studentský film Osmý den ve výši 180.000 Kč 

Usnesení č. 30/05/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, aby si vyžádal 

od žadatele bližší informace k podané žádosti na krátkometrážní studentský film Osmý 
den, případně aby pozval některého ze zástupců společnosti na další jednání komise.

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Různé

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

BEZ HLASOVÁNÍ 

Ad 5. Prohlídka objektu

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
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6. zasedání komise se bude konat 9. června 2021 v 14:30 hod
na zámku Chyše

V Karlových Varech dne 12. 5. 2021
Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise

                                                     Mgr. Jiří Klsák, v. r.
předseda Komise Rady Karlovarského kraje

kultury a památkové péče


