
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 

Komise Rady Karlovarského kraje 

  kultury a památkové péče 

 

 

U s n e s e n í    KK/32/KK/21  

z 9. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 

konaného ve středu 3. listopadu 2021 ve 14:30 hodin 

 

na Krajském úřadu, zasedací místnost 218 A 

 

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

Hnyková, Barbora Hradečná, Mgr. František Hromada, Martin Hurajčík, 

Vladimír Kříž, Jan Prudík, František Stůj, Vladimír Suchan 

 

Nepřítomni: Oľga Haláková, Ing. arch. Vojtěch Franta, Markéta Monsportová, Helena 

Baxová, Jiří Pavlík 

 

 

Ostatní zúčastnění:  Mgr. Veronika Vodičková, Bc. Renata Drožová, Mgr. Jaroslava Pokludová, 

Bc. Martina Káďová, Ing. Romana Štecová 

 

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání ve 14:37 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. Zadání posudku stavebně technického stavu budovy bývalého karlovarského Tělocvičného 

spolku v Kolmé ulici v Karlových Varech určeného k demolici – podání informace komisi 

4. Změna účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt „Stráž nad Ohří – 

oprava pohřební kaple Karla Gölsdorfa – vyklizení hrobky, oprava střechy, restaurování 

fasády, restaurování interiérů, obnova krypty, kompletace“ 

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

6. Různé 

7. Závěr 

 

Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání  

 

Usnesení č. 48/11/21  

 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče  

 schvaluje program 9. zasedání  
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HLASOVÁNÍ: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

 

Bc. Renata Drožová informovala o ukončeném příjmu žádostí do dvou dotačních titulů. Termín 

pro sběr elektronických žádostí byl stanoven do 29. 10. 2021. 

V rámci programu na podporu kulturních aktivit bylo přijato 158 žádostí v celkové požadované výši 

12.965.885 Kč. 

V rámci programu obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí bylo přijato 140 žádostí v celkové požadované výši 55 mil. Kč. 

Dne 1. 11. 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje vyhlášení dalších dvou dotačních 

programů, a to dotační program na podporu vydávání neperiodických publikací a dotační program 

na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Dotační tituly budou vyhlášeny 

zanedlouho a příjem bude spuštěn od 8. 12. 2021 a do 15. 12. 2021. Listinné žádosti lze doručit na 

Krajský úřad Karlovarského kraje do 30. 12. 2021.  

 

Dále Renata Drožová pozvala členy komise na tour Slam Poetry na téma Budoucnost kraje bez uhlí, 

která se koná v pátek dne 5. 11. 2021 v Jakoby kavárně v Ostrově, v sobotu dne 6. 11. 2021 v klubu 

Oáza v Chodově, v úterý dne 16. 11. 2021 v klubu Roxy v Mariánských Lázních a v pátek dne 26. 

11. 2021 v Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. Začátek je naplánován vždy 

na 20:00 hod.  

 

Mgr. Veronika Vodičková informovala o Národním plánu obnovy (dále jen NPO), který má za cíl 

oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transformaci. Hlavními cíli 

NPO jsou zvyšování ekonomické prosperity a kvality života, a to prostřednictvím zvyšování 

produktivity, udržení zaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti. 

Pro kulturní a kreativní průmysl (dále jen „KKP“) bylo získáno 8,1 mld. Kč, které bude nutné do 

roku 2025 vyčerpat.  

Dne 21. 10. 2021 se konala online veřejná konzultace. 

Dne 26. 10. proběhla schůzka k první části, která se týkala kulturních a kreativních center. Do této 

sekce bude vloženo 3 mld. Kč. 

Druhá část se týká měkkých aktivit (kreativní vouchery, kreativní vzdělávání apod. – 1. jednání na 

MK ČŘ) 

 

Kreativní vouchery - jedná se o jednoduchý, nenáročný, ale propracovaný dotační nástroj, který 

má za cíl podpořit malé a střední podniky s vlastním výrobkem/službou na využití služeb subjektů 

působících v oblasti KKO, registrovaných v Celostátní galerii kreativců. Voucher může pokrýt max. 

85 % z celkové hodnoty zakázky, min. 15 % musí pokrýt žadatel z vlastních zdrojů. Minimální výše 

voucheru je stanovena na 50 tis. Kč a maximální výše je stanovena na 200 tis. Kč.  

 

Kreativní vouchery v Karlovarském kraji: 

- do Karlovarského kraje bude alokováno 5,6 mil. Kč (dostáváme vždy cca 3 %), 

- vhodné, aby byly regiony více podpořeny, 

- bude vytvořena galerie kreativců,  

- webové stránky – Kreativní Česko, 

- kompletní administrace bude v gesci Ministerstva kultury ČR, oddělení KKP, 

- Karlovarský kraj usiloval o podporu příspěvkových organizací. Bohužel Evropská komise 

příspěvkové organizace vnímá jako velký podnik. 

 

Kreativní vzdělávání – má za cíl vybavit žáky a žákyně dovednostmi, znalostmi a porozuměním 

kultury, umění a kreativity, poskytnout příležitosti učitelům k rozšíření jejich kreativních 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-kultura/prispevky_cr.aspx
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vzdělávacích dovedností, posílat budoucí kapacitu kulturního a kreativního sektoru a provázat ho se 

vzdělávacím systémem. 

Dotace bude určena na rozvoj myšlení žáků skrze přímé zapojení kulturních a kreativních 

profesionálů do výuky v rámci MŠ, ZŠ a SŠ na aktivity v oblasti vzdělávání uměním s využitím 

uměleckých oborů a kreativních odvětví a na vzdělávání k umění, tedy rozvoj znalostí, dovedností  

a technik, které vedou k osvojení základů specifického uměleckého a kreativního oboru.  

Rozpočet na kreativní vzdělávání: 300 mil. Kč. Do Karlovarského kraje alokováno 8,6 mil. Kč přes 

blokovou výjimku (50 – 70 % - zbytek bude potřeba dofinancovat).  

 

Podporované oblasti: umění a řemesla, audiovize a informační technologie, design a architektura, 

marketing a reklama, kreativní vzdělávání akademických pracovníků  

Forma: školení, přednášky, workshop, divadelní představení apod. 

Návrhy: 

- prioritou je čas a spolufinancování od škol,  

- vhodné, aby byli umělci podpořeni přímo a konečný příjemce (škola) nemusela nic hradit, 

-  zda je možné podpořit i ZUŠ,  

- vybavení do škol, kterými by se mohly školy kreativně rozvíjet. 

 

Mgr. Jaroslava Pokludová sdělila, že Karlovarský kraj podal žádost o zařazení akce obnovy Vily 

Zenker v Abertamech do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na 

rok 2022 na 1. etapu, která se týká sanace a odvodnění sklepních prostor.  

 

Pozvala přítomné na 2 přednášky z cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“, které 

se uskuteční ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary v Královské mincovně v Jáchymově – a to 

přednášku Lubomíra Zemana s názvem Heimatstil – specifická architektura česko-německého 

pohraničí, dne 6. 11.  od 17 hodin a  

přednášku PhDr. Petra Maška „Knihovna latinské školy v Jáchymově“, která se uskuteční dne 15. 1. 

2022.  

Jaroslava Pokludová dále informovala o obnovené tradici vydávání „kalendáříků“ pana Milky. Nyní 

probíhá  tisk „kalendáříků“ na rok 2022 s názvem „Lázeňská místa Karlovarského kraje“. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

Ad 3. Zadání posudku stavebně technického stavu budovy bývalého karlovarského 

Tělocvičného spolku v Kolmé ulici v Karlových Varech určeného k demolici – podání 

informace komisi 

Jedná se o objekt někdejšího karlovarského Tělocvičného spolku v Karlových Varech, která se 

nachází na území městské památkové rezervace Karlovy Vary a kterou má ve vlastnictví s.r.o. 

Vlastník v létě 2021 podal žádost o kompletní demolici.  

V rámci přezkumu vydaného závazného stanoviska chce odbor ověřit stavebně technický stav 

budovy, aby nebyly žádné pochybnosti o tom, že budova je v takovém stavu, že není jiná (reálná) 

možnost, než připustit  její úplnou demolici. 

V rámci řízení bude vypracován odborný posudek stavu objektu, v dané věci byl osloven soudní 

znalec nebo znalecký ústav.  

 

BEZ HLASOVÁNÍ  
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Ad 4. Změna účelu dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt „Stráž nad 

Ohří – oprava pohřební kaple Karla Gölsdorfa – vyklizení hrobky, oprava střechy, 

restaurování fasády, restaurování interiérů, obnova krypty, kompletace“ 
 

Usnesení č. 49/11/21 
 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke 

schválení změnu účelu dotace na projekt „Stráž nad Ohří – oprava pohřební kaple Karla 

Gölsdorfa – vyklizení hrobky, oprava střechy, restaurování fasád, restaurování interiérů, 

obnova krypty, kompletace“ na nový účel „Stráž nad Ohří - oprava pohřební kaple Karla 

Gölsdorfa -  zpracování dokumentace, detailní průzkum objektu, administrativa, vyklizení 

hrobky“ při zachování finanční výše 150.000 Kč 

HLASOVÁNÍ: pro 11, proti 0, zdržel se 0 

 
 

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

kraje 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 

Marienbad Film z.s. na Marienbad Film Festival, 6. ročník mezinárodního filmového 

festivalu v Mariánských Lázních ve výši 250.000 Kč  

Usnesení č. 50/11/21  
 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

schválit poskytnutí individuální dotace subjektu Marienbad Film z.s. na Marienbad Film 

Festival, 6. ročník mezinárodního filmového festivalu v Mariánských Lázních ve výši 

250.000 Kč a upozorňuje spolek o chybně vyplněném formuláři u položky celkové výdaje 

projektu v Kč a prosí o vyvarování se této chyby v příštím období.  

 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 1  
 

 

Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Nejdek 

na NEJDEK PAJNDL, ROZHLEDNA NA TISOVSKÉM VRCHU – OPRAVA ZÁBRADLÍ 

ve výši 856.830 Kč  

Usnesení č. 51/11/21  
 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

poskytnutí individuální dotace Městu Nejdek na NEJDEK PAJNDL, ROZHLEDNA NA 

TISOVSKÉM VRCHU – OPRAVA ZÁBRADLÍ ve výši 428.415 Kč (50 % požadované výše 

částky) v případě nalezení finančních prostředků. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
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Ad 5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 

Nadační fond Andělská křídla naděje na KONCERT PRO NADAČNÍ FOND ve výši 10.000 

Kč  

Usnesení č. 52/11/21  
 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace subjektu 

Nadační fond Andělská křídla naděje na KONCERT PRO NADAČNÍ FOND ve výši 

10.000 Kč v případě nalezení finančních prostředků. 

 

HLASOVÁNÍ: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 

 

Ad 6. Různé 

 

Mgr. Jiří Klsák pozval za Klub přátel Karlových Varů přítomné na 30. ročník Historického 

semináře Karla Nejdla, který se bude konat dne 28. 11. 2021 od 9 do 17 hodin v Alžbětiných 

lázních. 

Dále pozval přítomné na Křišťálovou noc, která se bude konat dne 14. 11. 2021 od 14 hodin v Kině 

Drahomíra Karlovy Vary. 

 

Vladimír Kříž pozval přítomné na Den válečných veteránů, který se uskuteční dne 11. 11. 2021 od 

16:30 hodin v Kapli sv. Floriána v Ostrově.  

 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

Ad 7. Závěr 

 

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

usnesení.  
 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

 

10. zasedání komise se bude konat 1. prosince 2021 v 14:30 hod 

na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

 

V Karlových Varech dne 3. 11. 2021 

Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise 

 

 

 

 

                                                              Mgr. Jiří Klsák, v. r.  

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

 kultury a památkové péče 


