
 

 

 

Z Á P I S 
ze 4. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 01. 03. 2023 

 

 

Dne 01. 03. 2023 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury 

zřízené Radou města Karlovy Vary 

 

 

Místo jednání: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro   

 

Doba jednání:     jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a ukončeno v 15:45 hodin 

 

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

 Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek (příchod 15:05 hod), Denis Roth  

 

Omluveni: --- 

 

Neomluveni:        --- 

  

Hosté:  Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT 

 Ing. Michaela Tůmová – zastupitelka města 

 

    

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení zápisu č. 03/2023 

3. Dotace do oblasti kulturních aktivit III. 

4. Informace o přípravě Velikonočních trhů 

5. Informace o přípravě Zahájení lázeňské sezony 

6. 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, Petr Kolář, 

  Ing. Jana Michková, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 
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2.  Schválení zápisu č. 03/2023 

 

Zápis z 3. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 01. 02. 2023 byl schválen 

v navrženém znění. 

 

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

  Ing. Jana Michková, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

3.  Dotace do oblasti kulturních aktivit III.   

 

Předsedkyně komise Mgr. Štěpánka Steinová důrazně upozornila členy komise na dodržování 

platného Jednacího řádu komisí Rady města Karlovy Vary, v souvislosti s procesem rozdělování 

dotací zejména pak na článek 3 odst. 4, jehož obsahem je povinnost členů komise zachovávat 

mlčenlivost, obchodní a případně služební tajemství.     

 

Vedoucí odboru Ing. Bc. František Škaryd podal členům komise informaci o dalším postupu 

schvalování navržených dotací na podporu kulturních aktivit. Rada města na jednání 28. 02. 2023 

vzala na vědomí zápis z 3. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury, jehož součástí 

byl návrh na rozdělení dotací pro rok 2023. Na příští jednání rady města budou rozpracovány 

materiály ke schválení dotací ve výši do 50.000 Kč a ve výši nad 50.000 Kč.   

 

4.  Informace o přípravě Velikonočních trhů  

 

Členové komise byli seznámeni s přípravou a  kulturním programem akce „Velikonoce 2023“. Trhy 

se uskuteční ve spolupráci s KV CITY CENTRUM s.r.o. v termínu 05. 04. až 10. 04. 2023 na 

prostranství u Hlavní pošty a ve Smetanových sadech. Odbor kultury, školství a tělovýchovy při 

přípravě kulturního programu vycházel z regionálních zdrojů, při tvorbě byla využita také 

sestavovaná „databáze kulturních subjektů“ a v programu se tak objevují i nová místní seskupení, se 

kterými město dosud nespolupracovalo. 

 

5. Informace o přípravě Zahájení lázeňské sezony  

 

Členové komise byli seznámeni s přípravou významné kulturní a společenské akce Zahájení 

lázeňské sezony 2023 v Karlových Varech. První akcí, která tradičnímu zahájení lázeňské sezony  

předchází, je Pálení čarodějnic pořádané dne 30. 04. 2023. Pálení čarodějnic je připravováno ve 

spolupráci s Lázeňskými lesy a parky na Sokolském vrchu. Program dále pokračuje po celém městě 

v termínu 05. 05. až 07. 05. 2023. Odbor kultury, školství a tělovýchovy připravuje kulturní 

program, na akci se významně podílí také odbor kancelář primátorky.  

 

6.  Různé  

 

 Reliéf Karla IV. ve vestibulu Magistrátu města Karlovy Vary  

 

Ing. Jiří Hájek vznesl dotaz na postup a časový rámec odstranění sádrokartonové stěny s televizní 

obrazovkou, za kterou je umístěno porcelánové panó autora Milana Neuberta z roku 1990. Tento 

podnět byl přednesen na jednání komise dne 04. 01. 2023. Komise doporučila radě města se touto 

záležitostí dále zabývat.  
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Předsedkyně komise Mgr. Štěpánka Steinová přislíbila získat relevantní informace od vedení města, 

členové komise budou informováni na příštím jednání.  

 

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 24. 04. 2023 

od 15:00 hodin v budově Galerie umění  Karlovy Vary, Goethova stezka 6.  

 

 

Dne: 02. 03. 2023 

Zapsala: Jana Plevová  

 

 

 

      Mgr. Štěpánka Steinová 

    předsedkyně Komise kulturní, 

    památkové péče a architektury 

 

 

 

 


