
 

 

 

 

Z Á P I S 
z 1. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 05. 01. 2022 

 

 

Dne 05. 01. 2022 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury 

zřízené Radou města Karlovy Vary 

 

 

Místo jednání: Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary,  

 společenský sál 1. patro    

 

Doba jednání:       jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a ukončeno v 17:00 hodin 

 

Přítomni:  Ing. Václav Benedikt 

 Ing. Mirko Holásek 

 Mgr. Petr Holub 

 Barbora Hradečná (příchod 15:10 hod.) 

 Jaroslav Hrdlička 

 Mgr. Vladimír Hůrka 

 Slavomír Perutka 

 Mgr. Leona Preňková 

 

Omluveni: Mgr. Jiří Klsák   

 

Neomluveni:             --- 

  

Hosté:   --- 

  

 

                              

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání   

2. Schválení zápisu č. 11/2021   

3. Dotace do oblasti Obnova památek a památkově hodnotných objektů v roce 2022 

4. Dotace na kulturní aktivity v roce 2022  

5. Různé  

 

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Václav Benedikt.   
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1. Schválení programu jednání 

 

Navržený program byl schválen. 

 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, 

   Jaroslav Hrdlička, Mgr. Vladimír Hůrka, Slavomír Perutka,  

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

  

 

2. Schválení zápisu č. 11/2021 

 

Zápis č. 11/21 z 11. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 24. 11. 

2021 byl schválen v navrženém znění.  

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, 

   Barbora Hradečná, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Vladimír Hůrka,  

   Slavomír Perutka, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Dotace do oblasti Obnova památek a památkově hodnotných objektů v roce 

      2022 
 

Tajemnice komise seznámila členy komise s finanční částkou, která byla schválena v rámci 

rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na podporu realizace projektů v dotačním titulu 

Obnova památek a památkově hodnotných objektů v kalendářním roce 2022. Jedná se o 

částku ve výši 300.000 Kč.  

 

Členové komise se seznámili s doručenými žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu města.   

 

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

poskytnutí dotace na obnovu památek a památkově hodnotných objektů v roce 2022 a 

doporučuje Radě města Karlovy Vary přidělit neinvestiční dotace na podporu konkrétních 

projektů v celkové částce 300.000 Kč. Návrh rozdělení tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.  

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, 

   Barbora Hradečná, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Vladimír Hůrka,  

   Slavomír Perutka, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 
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4. Dotace na kulturní aktivity v roce 2022   

 

Tajemnice komise seznámila členy komise s finanční částkou, která byla schválena v rámci 

rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na podporu kulturních aktivit v  kalendářním roce 

2022. Jedná se o částku ve výši 3.250.000 Kč.  

 

Tajemnice komise předala s předstihem všem členům komise přehled žádostí o poskytnutí 

neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit v roce 2022 k seznámení a následně k 

projednání v komisi.  

 

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. 

 

Členové komise byli informováni o „povinných“ grantech v oblasti kultury, které byly 

schváleny v rámci rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2022, jejichž výčet je 

uveden níže.  

      

Městská galerie Karlovy Vary s.r.o.                  350.000 Kč 

HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA K.Vary o.p.s.          1.500.000 Kč 

Karlovarské městské divadlo o.p.s.                         14.000.000   Kč  

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v K.Varech, o.p.s.  500.000   Kč 

Jazzový kruh                     300.000   Kč 

Soubor písní a tanců Dyleň, Karlovy Vary, z.s.      300.000   Kč 

Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary              8.000.000   Kč 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.             4.000.000   Kč 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury vzala na vědomí přehled „povinných“ grantů 

v oblasti kultury s přidělenými finančními prostředky přímo v rozpočtu Statutárního města 

Karlovy Vary na rok 2022. 

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, 

   Barbora Hradečná, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Vladimír Hůrka,  

   Slavomír Perutka, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 Žádosti o poskytnutí dotace na podporu kulturních aktivit  

 

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: 

 

Předseda komise Ing. Václav Benedikt u žádosti č. 54 – Ing. Josef Plašil, neboť profesně 

spolupracuje s žadatelem o dotaci, u žádosti č. 55 – P + T club s.r.o., neboť jsou v soukromí 

přátelé.  
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Člen komise Mgr. Petr Holub u žádosti č. 61 a 62 – Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, 

z.s., neboť je členem tohoto spolku a také se osobně účastní při přípravách a realizaci 

pořádaných akcí.  

 

Členka komise Mgr. Leona Preňková u žádosti č. 67 – Spolek přátel Počeren a Josefa 

Loshmidta, z.s., neboť je členkou tohoto spolku. 

 

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

2022  činí  : 

   3.250.000 Kč. 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury projednala předložené řádné a mimořádné 

žádosti o poskytnutí dotace na kulturní aktivity v roce 2022 a doporučuje Radě města Karlovy 

Vary přidělit neinvestiční dotace na podporu konkrétních projektů a činnosti v celkové částce 

3.200.000 Kč. Návrh rozdělení tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.  

 

Hlasování o jednotlivých žádostech je uvedeno v přiložené tabulce.  

 

U žádosti č. 54 (Ing. Josef Plašil) a žádosti č. 55 (P + T club s.r.o.) – nehlasoval Ing. Václav 

Benedikt. 

U žádosti č. 61 a 62 (Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, z.s.) – nehlasoval Mgr. Petr 

Holub. 

U žádosti č. 67 (Spolek přátel Počeren a Josefa Loschmidta, z.s.) – nehlasovala Mgr. Leona 

Preňková.  

 

Vzhledem k vysokému počtu doručených žádostí a s ohledem na skutečnost, že požadavky 

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 2022 byly rozděleny ve výši 

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

neinvestičních dotací zůstává částka 50.000 Kč.  

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 07. 02. 2022 

od 15:00 hodin v budově Alžbětiných lázní, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, 

společenský sál.  

 

Dne:   07. 01. 2022 

Zapsala: Jana Plevová 

 

Ing. Václav Benedikt 

              předseda Komise kulturní, 

     památkové péče a architektury 

 

Příloha č. 1 – Návrh na rozdělení dotací na podporu Obnovy památek a památkově  

                     hodnotných objektů v roce 2022 

 

Příloha č. 2 – Návrh na rozdělení dotací na podporu kulturních aktivit v roce 2022 


