
 

 

 

Z Á P I S 
z 3. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 01. 02. 2023 

 

 

Dne 01. 02. 2023 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury 

zřízené Radou města Karlovy Vary 

 

 

Místo jednání: Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1145/1, společenský sál   

 

Doba jednání:     jednání bylo zahájeno v 14:00 hodin a ukončeno v 15:00 hodin 

 

Přítomni:               Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek,  

 Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth  

 

Omluveni: Petr Kolář 

 

Neomluveni:        --- 

  

Hosté:  Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT 

 

    

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení zápisu č. 02/2023 

3. Dotace do oblasti kulturních aktivit II. 

4. Různé 

   

 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr. Štěpánka Steinová.  

 

 

1.  Schválení programu jednání 

 

Navržený program byl schválen. 

 

pro : 6 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek,  

  Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 
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2.  Schválení zápisu č. 02/2023 

 

Zápis z 2. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 25. 01. 2023 byl schválen 

v navrženém znění. 

 

pro : 6 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek,  

  Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3.  Dotace do oblasti kulturních aktivit II.  

 

V souvislosti s projednáváním žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy 

Vary a rozdělováním finančních prostředků oznámili níže uvedení členové komise možný střet 

zájmů: 

 

Člen komise Mgr. Bc. Jan Rezek u žádosti č. 29 (Junák – český skaut, přístav ORION Karlovy 

Vary z.s.), neboť je členem spolku a osobně se účastní na realizaci projektu Klíč k městu Karla IV., 

u žádosti č. 32 a 33 (Karlovarský pěvecký sbor, z.s.), neboť je členem tohoto spolku a také se 

osobně účastní na přípravách a realizaci pořádaných koncertů.  

 

Člen komise Ing. Jiří Hájek u žádosti č. 39 a 40 (Krajská umělecká asociace z.s.), neboť je 

předsedou tohoto spolku. 

 

Členka komise Ing. Jana Michková u žádosti č. 65 (Prostor k životu z.s.), neboť je členkou spolku. 

 

Člen komise Ing. Václav Benedikt u žádosti č. 66 (Ing. Josef Plašil), neboť profesně spolupracuje 

s žadatelem o dotaci.  

 

Finanční prostředky přidělené v rozpočtu města k rozdělení pro oblast kultury v roce 2023  

činí  :  

      3.250.000 Kč. 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury projednala předložené řádné žádosti o poskytnutí 

dotace na kulturní aktivity v roce 2023 a doporučuje Radě města Karlovy Vary přidělit neinvestiční 

dotace na podporu konkrétních projektů a činnosti v celkové částce 3.250.000 Kč. Návrh rozdělení 

tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.  

 

Konkrétní hlasování o jednotlivých žádostech je uvedeno v přiložené tabulce.  

 

U žádosti č. 29 (Junák – český skaut, přístav ORION Karlovy Vary, z.s.) se zdržel Mgr. Jan Rezek. 

U žádosti č. 32 a 33 (Karlovarský pěvecký sbor, z.s.) se zdržel Mgr. Bc. Jan Rezek. 

U žádosti č. 37 (Klub Paderewski z.s.) hlasovala proti Ing. Jana Michková. 

U žádosti č. 39 a 40 (Krajská umělecká asociace, z.s.) se zdržel Ing. Jiří Hájek. 

U žádosti č. 64 (PROTEBE live, z.s.) se zdržel Mgr. Bc. Jan Rezek. 

U žádosti č. 65 (Prostor k životu z.s.) se zdržela Ing. Jana Michková.  

U žádosti č. 66 (Ing. Josef Plašil) se zdržel Ing. Václav Benedikt. 

U žádosti č. 82 (Vladimír Suchan) hlasovala proti Ing. Jana Michková. 
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Vzhledem k vysokému počtu doručených žádostí a s ohledem na skutečnost, že požadavky žadatelů 

několikanásobně převýšily částku vyčleněnou v rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na 

poskytování příspěvků na podporu kulturních aktivit, nebylo možné podpořit všechny žádosti          

o dotaci.  

 

Finanční prostředky na podporu kulturních aktivit v roce 2023 byly rozděleny v celkové výši 

3.250.000 Kč. V rezervě Komise kulturní, památkové péče a architektury po tomto rozdělení 

neinvestičních dotací nezbývají žádné prostředky. 

 

 

4.  Různé 

 

 Člen komise Ing. Jiří Hájek se dotazoval na možnosti navýšení finančních prostředků 

v rozpočtu města Karlovy Vary, které jsou směrovány na podporu kulturních aktivit.  

 

 Předsedkyně komise Mgr. Štěpánka Steinová otevřela diskusi k problematice plánování a 

propagace jednotlivých kulturních akcí.  

   

 

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 01. 03. 2023 

od 15:00 hodin v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost          

3. patro.   

 

 

Dne: 02. 02. 2023 

Zapsala: Jana Plevová  

 

 

 

      Mgr. Štěpánka Steinová 

    předsedkyně Komise kulturní, 

    památkové péče a architektury 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  Návrh na rozdělení dotací na podporu kulturních aktivit v roce 2023 

 

 

  

 


