ZÁPIS
z 1. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 7. 1. 2019
Dne 7. 1. 2019 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury
zřízené Radou města Karlovy Vary
Místo jednání:

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost
5. patro

Doba jednání:

jednání bylo zahájeno v 13:30 hodin a ukončeno v 16:00 hodin

Přítomni:

Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek,
Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, MgA. Michaela Moc Káčerková,
Mgr. Jiří Klsák, Jana Veselá

Omluveni:

Mgr. Jindřich Čermák

Neomluveni:

---

Hosté:

Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu jednání
Seznámení členů komise
Předání materiálů a domluva rámcových pravidel
Dotace na rok 2019
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Václav Benedikt.
1. Schválení programu jednání
Navržený program byl schválen.
pro :
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proti :
zdržel se :

0
0

Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek,
Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, MgA. Michaela Moc Káčerková,
Mgr. Jiří Klsák, Jana Veselá

Usnesení bylo přijato

Fomenko

2. Seznámení členů komise
Proběhlo představení předsedy komise Ing. Václava Benedikta, jednotlivých členů komise,
dále vedoucího odboru kultury, školství a tělovýchovy Ing. Bc. Františka Škaryda a tajemnice
komise Jany Plevové.
Předseda komise Ing. Václav Benedikt podrobně seznámil přítomné členy se zpracovaným
návrhem plánu práce komise, představil oblasti, které považuje za důležité a kterými by bylo
vhodné se dále zabývat. Předseda komise požádal přítomné členy o další případné podněty a
návrhy. Návrh plánu práce komise obdrželi členové před jednáním prostřednictvím
elektronické pošty.
Vedoucí odboru Ing. Bc. František Škaryd z jednání komise omluvil MUDr. Josefa Märze,
člena rady města pro oblast kultury. Z pověření MUDr. Josefa Märze přednesl témata k další
diskusi v rámci komise – konkrétně se jedná o systém rozdělování neinvestičních dotací na
podporu kulturních aktivit, oblast nefinanční podpory pořádaných kulturních akcí, model
podpory fungování Divadla Husovka.
3. Předání materiálů a domluva rámcových pravidel
Tajemnice komise Jana Plevová předala členům komise materiály týkající se práce v komisi.
Jednalo se o tyto dokumenty:
 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary;
 Jednací řád komisí Rady města Karlovy Vary.
Vedoucí odboru Ing. Bc. František Škaryd seznámil členy komise s těmito dokumenty.
Zejména upozornil členy komise na skutečnost vyplývající z Jednacího řádu komisí Rady
města Karlovy Vary a to, že člen komise, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že se
zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma
anebo má-li na věci jiný osobní zájem, je povinen oznámit svůj poměr k projednávané věci
před zahájením projednávání předmětného bodu jednání předsedajícímu komise. Tato
skutečnost (možný střet zájmů) bude zaznamenána v zápise z jednání komise (ustanovení čl.
6 odst. 1 jednacího řádu).
4. Dotace na rok 2019
Tajemnice komise Jana Plevová předala všem členům komise přehled žádostí o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit v roce 2019 k seznámení a následně k
projednání v komisi. Komisi bude přidělen finanční limit na základě schváleného rozpočtu
Statutárního města Karlovy Vary na kalendářní rok 2019.
Součástí přehledu je seznam tzv. „povinných grantů“ v oblasti kultury. Jedná se o dotace,
které jsou schvalovány přímo v rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. V rámci rozpočtu
města jsou schvalovány provozní příspěvky organizacím, které působí v oblasti kultury a jsou
zřizovány Statutárním městem Karlovy Vary. V rámci rozpočtu města jsou také schvalovány
finanční příspěvky na významné a tradiční kulturní akce.
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Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 22. 1. 2019
od 15:30 hodin v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost
v 5. patře.

Dne:
8. 1. 2019
Zapsala: Jana Plevová

Ing. Václav Benedikt
předseda Komise kulturní,
památkové péče a architektury
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