
KARLOVARSKÝ KRAJ

Komise Rady Karlovarského kraje

  kultury a památkové péče

KK/25/KK/21 
U s n e s e n í

ze 7. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče

konaného ve středu 11. srpna 2021 ve 14:30 hodin

v areálu pravěkého hradiště Vladař u Žlutic

Přítomni: Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Vítězslav Adamec, DiS., Helena Baxová, Jiří Duchek 
(odchod v 16:15), MUDr. Hana Hnyková, Barbora Hradečná, Mgr. František 
Hromada, Vladimír Kříž, Jiří Pavlík, Jan Prudík 

Nepřítomni: Ing. arch. Vojtěch Franta, Markéta Monsportová, Ing. Romana Štecová, 
František Stůj, Vladimír Suchan, Martin Hurajčík

Ostatní zúčastnění: Oľga Haláková, Mgr. Veronika Vodičková, Bc. Renata Drožová, Mgr. Hana 
Strnadová

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání ve 14:45 hod. Zasedání komise bylo ukončeno 
v 17:00 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. Návrh na revokaci usnesení rady kraje – poskytnutí dotace společnosti Agroflora Goll s.r.o. 

na obnovu objektu Jáchymov, nám. Republiky č. p. 275 - návrh na změnu účelu dotace
4. Projednání individuálních žádostí o dotace poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje
5. Různé
6. Prohlídka pravěkého hradiště Vladař 
7. Závěr

Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání 

Usnesení č. 32/08/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 
 schvaluje program 7. zasedání 

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 sdělila přítomným členům komise aktuální informace o Císařských lázních 
Karlovy Vary. Uskutečnilo se výběrové řízení na pozici manažera provozu, který se stane 
zaměstnancem příspěvkové organizace. V současné době je zpracovávána koncepční studie 
budoucího využití Císařských lázní Karlovy Vary. Zpracovatelem uvedené studie je architekt Petr 
Hájek. 
Oľga Haláková uvedla, že probíhá příprava rozpočtu na rok 2022. Dle jejích slov je situace v oblasti 
kultury a pořádání kulturních aktivit s ohledem na chybějící finanční prostředky vážná. Tyto 
skutečnosti je třeba zohlednit při sestavování rozpočtu. Upozornila přítomné členy komise, že 
všechny dotační tituly na příští rok by se měly vyhlásit již v letošním roce. Celý proces schvalování 
ZKK bude rozdělen do několika částí. První část bude schvalována na zasedání v září.  
Oľga Haláková informovala o jednání Komise pro kulturu a památkovou péči Asociace krajů ČR, 
které proběhne ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2021 v Lokti.
Dále Oľga Haláková pozvala přítomné na slavnostní otevření statku Milíkov, které se uskuteční 
v rámci Dnů evropského dědictví dne 11. 9. 2021 od 11:00. 

Bc. Renata Drožová pozvala přítomné na akci „Kraj dokořán“, kterou pořádá Karlovarský kraj dne 
3. 9. 2021 v areálu Krajského úřadu. 

Mgr. Hana Strnadová sdělila aktuální informace z oddělení památkové péče. Dle jejích slov jsou 
téměř všechny smlouvy o dotaci podepsány a finanční prostředky jednotlivým žadatelům 
vyposlány.

V rámci tohoto bodu byly zmíněny různé akce a to:
- archeologická procházka s panem dr. Chytráčkem – 18. 8. 2021
- 25. 9. 2021 – 600 leté výročí bitvy na Vladaři (při této příležitosti divadelní představení Viktora 
Braunreitera – v dětském táboře na Vladaři, dále proběhne mše)

BEZ HLASOVÁNÍ 

Ad 3. Návrh na revokaci usnesení rady kraje – poskytnutí dotace společnosti Agroflora Goll 
s.r.o. na obnovu objektu Jáchymov, nám. Republiky č. p. 275 – návrh na změnu účelu dotace

Usnesení č. 33/08/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit změnu účelu dotace z Programu na obnovu kulturních památek, památkově 
hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2021 u společnosti Agroflora Goll s.r.o. tak, že 
se původní účel projektu „Jáchymov, náměstí Republiky č. p. 275 – obnova objektu 
v městské památkové zóně II“ mění na „Jáchymov, náměstí Republiky č. p. 275 – obnova 
objektu v městské památkové zóně II vyjma obnovy střešního pláště“ 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
schválit změnu výše poskytnuté dotace společnosti Agroflora Goll s.r.o. tak, že se částka 
700.000 Kč nahrazuje částkou 650.000 Kč

 doporučuje v případě schválení změny výše poskytnuté dotace společnosti Agroflora Goll 
s.r.o. vybrat ze zásobníku projektů podléhajícímu schválení Zastupitelstvem 
Karlovarského kraje a poskytnout dotaci ve výši 50.000 Kč z Programu na obnovu 
a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2021 
jednomu z níže uvedených žadatelů s tím, že je odbor osloví, zda jsou případně schopni 
finanční prostředky využít do konce roku, v tomto pořadí:
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1. Jan Mokrý na projekt obnovy hrázděného domu Hamerská č. p. 29 v Horní Blatné
2. Obec Čichalov na zpracování dokumentace pro přípravu záchrany objektu Kaple 

sv. Jana a Pavla, Čichalov
3. Obec Lomnice na projektovou přípravu obnovy a opravy kostela sv. Jiljí - II. část

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0

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

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu 
kultury Ostrov, příspěvkové organizaci na Michaelskou pouť a Klášterní slavnosti na 
Starém náměstí a v prostorách klášterní zahrady v Ostrově ve výši 150.000 Kč 

Usnesení č. 34/08/21

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

kultury Ostrov, příspěvkové organizaci na Michaelskou pouť a Klášterní slavnosti na 
Starém náměstí a v prostorách klášterní zahrady v Ostrově ve výši 150.000 Kč z důvodu 
vyčerpání finančních prostředků.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu 
kultury Ostrov, příspěvkové organizaci na Dřevosochání v ostrovském parku (řezbářské 
sympozium) ve výši 150.000 Kč 

Usnesení č. 35/08/21

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

kultury Ostrov, příspěvkové organizaci na Dřevosochání v ostrovském parku (řezbářské 
sympozium) ve výši 150.000 Kč z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
Lázně Kyselka, o.p.s. na Lázně Kyselka – obnova objektu Jindřichova dvora, zajištění 
havarijního stavu věže pokračující práce ve výši 350.000 Kč 

Usnesení č. 36/08/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit poskytnutí individuální dotace subjektu Lázně Kyselka, o.p.s. na Lázně Kyselka – 
obnova objektu Jindřichova dvora, zajištění havarijního stavu věže pokračující práce ve 
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výši 350.000 Kč.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Obci 
Šindelová na Souboj fotbalových Titánů ve výši 20.000 Kč 

Usnesení č. 37/08/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit neposkytnutí individuální dotace Obci Šindelová na Souboj fotbalových Titánů ve 
výši 20.000 Kč z důvodu vyčerpání finančních prostředků..

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje fyzické osobě 
(anonymizováno) na renovaci vesnické usedlosti Nový Drahov (kulturní památka ÚSKP 
12282/4-4794 a součást VPR) ve výši 295.000 Kč 

Usnesení č. 38/08/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraj 

schválit neposkytnutí individuální dotace fyzické osobě (anonymizován) na renovaci 
vesnické usedlosti Nový Drahov (kulturní památka USKP 12282/4-4794 a součást VPR) 
ve výši 295.000 Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
ARAGONIT z.s. na XXII. ročník Festival zdravotně postižených Souznění ve výši 30.000 Kč 

Usnesení č. 39/08/21

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

ARAGONIT z.s. na XXII. ročník Festival zdravotně postižených Souznění ve výši 30.000 
Kč v případě nalezení volných finančních prostředků.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0
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Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
Thun 1794 a.s. na Umělecký workshop ke 100 letům porcelánové výroby v regionu ve výši 
50.000 Kč 

Usnesení č. 40/08/21

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

Thun 1794 a.s. na Umělecký workshop ke 100 letům porcelánové výroby v regionu ve výši 
50.000 Kč v případě nalezení volných finančních prostředků.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
KVIFF Events, s.r.o. na Českou filharmonii v Karlových Varech ve výši 750.000 Kč

Usnesení č. 41/08/21

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

KVIFF Events, s.r.o. na Českou filharmonii v Karlových Varech ve výši 750.000 Kč 
z důvodu vyčerpání finančních prostředků. 

 doporučuje akci podpořit v případě, že bude žádost přepracována, bude mít návaznost na 
již stávající hudební festivaly, které se konají v Karlových Varech, a dojde k zapojení 
místních umělců. 

 doporučuje podání žádosti do rozpočtu roku 2022.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
Nadace města Karlovy Vary na Podporu kultury a sociální oblasti v souladu se statutem 
Nadace města Karlovy Vary ve výši 500.000 Kč

Usnesení č. 42/08/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu požadovat 

doplnění žádosti o poskytnutí individuální dotace podané subjektem Nadace města 
Karlovy Vary s tím, že do žádosti musí být doplněny informace, na jaké kulturní akce 
budou finanční prostředky využity.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0
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Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
Opři se, z.s. na Mezinárodní workcamp pro děti z dětských domovů na hradě Hauenštejně 
ve výši 30.000 Kč

Usnesení č. 43/08/21

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

Opři se, z.s. na Mezinárodní workcamp pro děti z dětských domovů na hradě Hauenštejně 
ve výši 30.000 Kč v případě nalezení volných finančních prostředků.

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Ad 5. Různé

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

BEZ HLASOVÁNÍ 

Ad 6. Prohlídka pravěkého hradiště Vladař

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

BEZ HLASOVÁNÍ

Ad 7. Závěr

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

BEZ HLASOVÁNÍ

8. zasedání komise se bude konat 29. září 2021 v 14:30 hod
v Bečově nad Teplou

V Karlových Varech dne 11. 8. 2021
Zapsala: Bc. Renata Drožová, vedoucí oddělení kultury

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

kultury a památkové péče


