
KARLOVARSKÝ KRAJ

Komise Rady Karlovarského kraje

  kultury a památkové péče

KK/29/KK/21 
U s n e s e n í

z 8. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče

konaného ve středu 29. září 2021 ve 14:30 hodin

na zámku v Bečově nad Teplou

Přítomni: Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Vítězslav Adamec, DiS., Helena Baxová, MUDr. Hana 
Hnyková (příchod 15:10 h), Mgr. František Hromada, Vladimír Kříž (příchod 
15:20 h), Jiří Pavlík, Jan Prudík

Nepřítomni: Ing. arch. Vojtěch Franta, Markéta Monsportová, Jiří Duchek, Barbora 
Hradečná, Martin Hurajčík, František Stůj, Vladimír Suchan, Mgr. Veronika 
Vodičková

Ostatní zúčastnění: Oľga Haláková, Bc. Renata Drožová, Ing. Romana Štecová

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání ve 14:42 hod. Zasedání komise bylo ukončeno 
v 16:15 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 zámku
6. Závěr

Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání 

Usnesení č. 44/09/21 – usnesení nebylo schváleno

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 
 schvaluje program 8. zasedání 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Ad 2. Informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Oľga Haláková informovala o stále probíhající přípravě muzejní expozice lázeňství v Císařských 
lázních Karlovy Vary. 

Dále upozornila na změnu v podávání žádostí do dotačních programů. Z důvodu zkrácení přípravné 
doby a prodloužení doby realizace, byly nastaveny tři priority. Pravidla pro podávání dotací do 
programu na podporu kulturních aktivit a na obnovu a využití kulturních památek, památkově 
hodnotných objektů a movitých věcí, byla schválená. Tyto dotační programy byly zahrnuty do 
priority č. 1. 
V období od 21. 10. od 9.00 hodin do 29. 10. do 14.00 hodin bude možné podávat žádosti o dotaci 
do programu na podporu kulturních aktivit a do programu na obnovu a využití kulturních památek, 
památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Žadatelé o dotaci budou mít možnost si 10 dnů 
předem žádost v portálu připravit. 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na rok 2022 pro dotační program 
na podporu kulturních aktivit činí 4.500.000 Kč a pro dotační program na obnovu a využití 
kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  činí 14.000.000 Kč. 

Oľga Haláková také informovala o návrhu na nový dotační titul, v rámci kterého by byly podpořeny 
předprojektové a projektové přípravy na obnovu kulturních památek. Navrhovaný objem peněžních 
prostředků činí 10.000.000 Kč. Renata Drožová doplnila, že do tohoto dotačního titulu by si mohly 
podávat žádosti i příspěvkové organizace v oblasti kultury. Žádosti by bylo možné podávat na 
předprojektovou přípravu, a to na projekty, na které by organizace chtěly čerpat z jiných dotačních 
zdrojů (např. národních).

Oľga Haláková dále informovala o podané žádosti o zařazení akce obnovy „Vily Zenker 
v Abertamech“ do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na rok 
2022. V této době je zpracovaná první etapa projektové dokumentace, která je financována 
z rozpočtu Karlovarského kraje. Druhou etapu bude možné také financovat z rozpočtu 
Karlovarského kraje. 
Momentálně je budova v gesci odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Prioritou je najít Vile 
Zenker vhodné uplatnění. V případě, že by byla vila využita v oblasti kultury, převedl by se tento 
objekt do gesce odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.  

Renata Drožová informovala o dotačním titulu na podporu vydávání neperiodických publikací. 
Tento dotační titul byl zahrnut do priority č. 2. Zastupitelstvu se návrh vyhlášení tohoto dotačního 
titulu bude předkládat na jednání dne 1. 11. 2021. 

Dále Renata Drožová informovala o programu Děti, mládež a kultura, který je přístupný veřejnosti 
od 27. 9. 2021. V rámci tohoto programu je podpořena kultura v Karlovarském kraji a doprava na 
jednotlivá kulturní představení. Cílem uvedeného programu je přiblížit kulturu co největšímu počtu 
dětí. 

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 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 
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Usnesení č. 45/09/21 – usnesení nebylo schváleno

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí 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 30.000 Kč v případě 
nalezení finančních prostředků.

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 2 

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. 46/09/21 – usnesení nebylo schváleno

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

kultury Ostrov, příspěvkové organizaci na Dřevosochání v ostrovském parku (řezbářské 
sympozium) ve výši 20.000 Kč v případě nalezení finančních prostředků. 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 2 

Ad 4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 
Taneční skupina Mirákl, z.s. na VIDEO ROOM TS Mirákl ve výši 80.000 Kč 

Usnesení č. 47/09/21

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

Taneční skupina Mirákl, z.s. na VIDEO ROOM TS Mirákl ve výši 80.000 Kč 

HLASOVÁNÍ: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Ad 4. Různé

Mgr. Jiří Klsák otevřel diskuzi na téma malých kalendářů akvarel od pana Milky. 
Momentálně je zadaná zakázka odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. Do 
kalendáře budou zařazeny památky UNESCO. Souběžně s tím byla navržena možnost, aby lázeňská 
města a města v UNESCO obdržela kalendář ve verzi s přední stranou svého města. 

Oľga Haláková informovala členy komise o Koncepční studii programového využití historické 
budovy Císařských lázní Karlovy Vary a nabídla ji k nahlédnutí.

Mgr. Jiří Klsák chce požádat pana hejtmana, aby doporučil stranám, jejichž delegát se dlouhodobě 
na komisi nedostavuje, jeho výměnu. 
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Bc. Renata Drožová apelovala na členy komise, aby reagovali na e-maily s pozvánkou na jednání 
komise a potvrzovali svou účast či případnou neúčast z důvodu usnášeníschopnosti. 

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

BEZ HLASOVÁNÍ 

Ad 5. Prohlídka zámku

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

9. zasedání komise se bude konat 3. listopadu 2021 v 14:30 hod
na Krajském úřadě Karlovarského kraje

V Karlových Varech dne 29. 9. 2021
Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise

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

kultury a památkové péče


