
KARLOVARSKÝ KRAJ

Komise Rady Karlovarského kraje

  kultury a památkové péče

U s n e s e n í KK/35/KK/21 
z 10. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče

konaného ve středu 1. prosince 2021 ve 14:30 hodin

na Krajském úřadu, zasedací místnost 118 A

Přítomni: Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Vítězslav Adamec, DiS., Jiří Duchek, MUDr. Hana 
Hnyková, Barbora Hradečná, Mgr. František Hromada, Vladimír Kříž, Jan 
Prudík, František Stůj, Jiří Pavlík (příchod 14:54 h)

Nepřítomni: Ing. arch. Vojtěch Franta, Markéta Monsportová, Mgr. Jaroslava Pokludová,
Martin Hurajčík, Vladimír Suchan, Helena Baxová

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

Předseda komise, Mgr. Jiří Klsák, zahájil zasedání ve 14:41 hod. Zasedání komise bylo ukončeno 
v 16:20 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. Plán práce na rok 2022
4. Různé
5. Závěr

Ad 1. Zahájení a schválení programu zasedání 

Usnesení č. 53/12/21 

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče 
 schvaluje program 10. zasedání 

HLASOVÁNÍ: pro 9, proti 0, zdržel se 0
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Ad 2. Informace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Oľga Haláková krátce informovala o návrhu finančních prostředků do rozpočtu Karlovarského 
kraje na rok 2022 vyčleněné na poskytování dotací v rámci odboru kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu. V návrhu rozpočtu Karlovarského kraje jsou na příští rok do programu 
na podporu kulturních aktivit ponechány finanční prostředky ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 
2021. Finanční prostředky vyčleněné do programu obnova a využití kulturních památek, památkově 
hodnotných objektů a movitých věcí byly navýšeny z 12,5 mil. Kč na 14 mil. Kč. Odbor obdržel 
příslib, že v okamžiku, kdy bude schválen výsledek hospodaření Karlovarského kraje z roku 2021, 
bylo by možné na tento program získat dalších 6 mil. Kč. Oľga Haláková navrhla členům komise, 
aby si při hodnocení přijatých žádostí do tohoto programu připravili zásobník žádostí, kterým by 
v případě navýšení částky z výsledku hospodaření bylo možné navrhnout poskytnutí dotace.

Oľga Haláková členy komise informovala o novém dotačním titulu na zpracování projektových 
a předprojektových  dokumentací, na který je stále vyčleněno 10 mil. Kč. 

Také podala informaci k proběhlému výběrovému řízení na zpracovatele projektové dokumentace 
muzejní expozice Císařských lázní Karlovy Vary. Na pozici provozního manažera nastoupil Petr 
Polívka. 

Dále krátce informovala o pokračující obnově Vily Zenker v Abertamech. Momentálně se hledá 
náplň využití vily. 

Oľga Haláková informovala členy komise o Koncepci kultury Karlovarského kraje, která byla 
platná v období 2013 - 2020. V rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
je diskutováno, že by se na zpracování koncepce vypsalo výběrové řízení. Oľga Haláková požádala 
členy komise, aby si promysleli, jakým způsobem by se dala tato koncepce uchopit. Diskuse na toto 
téma by se otevřela na dalším z jednání komise. 
Na závěr Oľga Haláková poprosila o samostatný bod do programu některého z příštích zasedání 
komise, a to k obnově Vily Zenker v Abertamech. 
 
Bc. Renata Drožová informovala o příjmu žádostí na podporu vydávání neperiodických publikací. 
V období od 8. 12. do 15. 12. 2021 bude možné podávat žádosti do tohoto dotačního programu. Do 
30. 12. 2021 bude možné žádosti předložit v listinné podobě. Obdobné to bude i u dotačního 
programu na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu v Karlovarském kraji.
Momentálně odbor zpracovává došlé žádosti na podporu kulturních aktivit.

BEZ HLASOVÁNÍ 

Ad 3. Plán práce na rok 2022

Usnesení č. 54/12/21

Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče
 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit plán práce komise na rok 2022 dle návrhu 

HLASOVÁNÍ: pro 10, proti 0, zdržel se 0
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Ad 4. Různé

Byla otevřena diskuse, která se týkala žádostí o dotace, které jsou alokované v rozpočtu 
Karlovarského kraje Toto téma se bude více diskutovat na některém z dalších jednání komise. 

Barbora Hradečná poděkovala odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu za 
iniciativu v rámci kreativních voucherů. 

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

BEZ HLASOVÁNÍ 

Ad 5. Závěr

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

BEZ HLASOVÁNÍ

11. zasedání komise se bude konat dne 19. ledna 2022 v 9:30 hod
na Krajském úřadě

V Karlových Varech dne 1. 12. 2021
Zapsala: Ing. Romana Štecová, zapisovatelka komise

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

kultury a památkové péče


