
KARLOVARSKÝ KRAJ

Komise Rady Karlovarského kraje

  kultury a památkové péče

KK/21/KK/21 
U s n e s e n í

ze 6. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče

konaného ve středu 9. června 2021 ve 14:30 hodin

na zámku Chyše

Přítomni: Mgr. Jiří Klsák, Jiří Duchek (odchod 16:05 h), MUDr. Hana Hnyková, Martin 
Hurajčík (odchod 17:05 h), Jan Prudík, Jiří Pavlík, František Stůj (odchod 
15:00 h)

Nepřítomni: Mgr. Vítězslav Adamec, DiS., Helena Baxová, Barbora Hradečná, Mgr. 
František Hromada, Vladimír Kříž, Vladimír Suchan, Ing. arch. Vojtěch 
Franta, Markéta Monsportová, Mgr. Jaroslava Pokludová

Ostatní zúčastnění: Oľga Haláková, Mgr. Veronika Vodičková, Bc. Renata Drožová, Karel 
Kolařík, Petr Pylypčuk, Kryštof Burda, Ing. Romana Štecová

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání ve 14:50 hod. Zasedání komise bylo ukončeno 
v 17:20 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 dotačním titulům
4. Projednání návrhu plánu činnosti Komise Rady Karlovarského kraje kultury 

a památkové péče na 2. pololetí 2021
5. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje
6. Různé
7. Prohlídka objektu „zámek, park, pivovar“
8. Závěr

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

Usnesení č. 31/06/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 
 schvaluje program 6. zasedání a účast přítomných hostů

HLASOVÁNÍ: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Ad 2. Informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Bc. Renata Drožová informovala o probíhající administraci dotačních titulů na odboru kultury, 
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a o přípravě veřejnoprávních smluv k podpisu.  
Dále členy komise pozvala na kulturní akci „Kraj dokořán“, kterou bude pořádat Karlovarský kraj 
dne 3. 9. 2021. V tento den budou pro veřejnost otevřeny prostory krajského úřadu. Při této 
příležitosti se uskuteční různorodé akce rozdělené do několika sekcí. Akce bude vhodná nejen pro 
rodiny s dětmi, ale také pro seniory. 

Mgr. Veronika Vodičková pozvala členy komise na kulturní akci Dny Evropského dědictví, která 
se bude konat dne 11. 9. 2021 na Statku Milíkov. 
 
Oľga Haláková informovala o nynějším stavu Císařských lázní a zodpovídala na dotazy členů 
komise. Názory členů komise byly na tuto problematiku různorodé a diskuze byla velmi bouřlivá.

BEZ HLASOVÁNÍ

Ad 3. Informace k dotačním titulům

Karel Kolařík představil členům komise změnu systému dotačních titulů pro rok 2022. 
O žádostech na rok 2022 by bylo rozhodováno již na podzim 2021. Upozornil, že je nutné 
vyhlášení rozdělit do 3 priorit – září, listopad a prosinec z důvodu náročnosti administrace žádostí. 
 
BEZ HLASOVÁNÍ

Ad 4. Projednání návrhu plánu činnosti Komise Rady Karlovarského kraje kultury 
a památkové péče na 2. pololetí 2021

Komise Rady Karlovarského kraje domluvila termín a místo konání zářijového zasedání. O dalších 
termínech a místech konání komise na rok 2021 bude komise jednat při dalším zasedání. 

BEZ HLASOVÁNÍ

Odchodem 7. a 6. člena Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče nebyla 
komise usnášeníschopná.
Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče projednala individuální žádosti 
o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci diskuse. 

Ad 5. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského 
kraje
Ad 5. 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 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče pozvala na své 6. zasedání pana Petra 
Pylypčuka a pana Kryštofa Burdu k prezentaci krátkometrážního studentského filmu Osmý den. 
Jedná se o společný bakalářský film studentů z FAMU, který připravují v rámci svého studia. 
Stěžejní bylo vycházet ze svého osobního života.
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Natáčení bude probíhat ve dnech 10. – 20. 8. 2021 (8 – 10 natáčecích dnů). Stopáž filmu bude 20 – 
30 minut. Film by měl být dotočen na konci roku 2021. 

V případě poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Perfilm s.r.o., by bylo ve 
filmu uvedeno místo natáčení a finanční podpora z Karlovarského kraje. Ve filmu bude naznačeno, 
že je film natáčen v Karlovarském kraji.  

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

Perfilm s.r.o. na Krátkometrážní studentský film Osmý den ve výši 70.000 Kč.

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče nebyla usnášeníschopná. Z tohoto 
důvodu nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.

BEZ HLASOVÁNÍ

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické osobě 
(anonymizováno) na Hudební odpoledne s Vilémem Veverkou a jeho triem s programem 
„My own way“ ve výši 73.000 Kč 

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

osobě (anonymizován) na hudební odpoledne s Vilémem Veverkou a jeho triem 
s programem „My own way“ ve výši 40.000 Kč.

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče nebyla usnášeníschopná. Z tohoto 
důvodu nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.

BEZ HLASOVÁNÍ

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
Žijeme TUhnice z.s. na Sousedské slavnosti v Tuhnicích ve výši 40.000 Kč 

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

Žijeme TUhnice na Sousedské slavnosti v Tuhnicích ve výši 20.000 Kč.

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče nebyla usnášeníschopná. Z tohoto 
důvodu nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.

BEZ HLASOVÁNÍ

Ad 6. Různé

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

BEZ HLASOVÁNÍ 
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Ad 7. Prohlídka objektu  „zámek, park, pivovar“

Z důvodu pokročilého času se prohlídka objektu nekonala. 

BEZ HLASOVÁNÍ

Ad 8. Závěr

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

BEZ HLASOVÁNÍ

7. zasedání komise se bude konat 11. srpna 2021 v 14:30 hod
návštěva pravěkého hradiště Vladař u Žlutic

V Karlových Varech dne 9. 6. 2021
Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise

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

kultury a památkové péče


