
 

 

 

Z Á P I S 
ze 7. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 14. 09. 2020 

 

 

Dne 14. 09. 2020 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 18:00 hodin 

 

Přítomni:               Ing. Václav Benedikt 

Daniela Bouzová 

Mgr. Jindřich Čermák (odchod 16:00 hod.) 

Ing. Mirko Holásek (příchod 15:15 hod., odchod 17:30 hod.) 

Jaroslav Hrdlička 

Mgr. Jiří Klsák 

 Mgr. Leona Preňková 

  

Omluveni:  Mgr. Petr Holub 

   MgA. Michaela Moc Káčerková 

        

Neomluveni:             --- 

  

Hosté: Mgr. Jaroslava Pokludová – vedoucí oddělení památkové péče KÚKK 

Dipl. Ing. arch. Veronika Duspiva Erlebachová – KAM KV° 

   Dipl. Ing. arch. Petr Kropp – ředitel KAM KV° 

   Ing. arch. Ilja Richtr – oddělení architektury a urbanismu MMKV 

   Ing. arch. Karel Kuča 

   Ing. arch. Petr Housa 

   Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT (příchod 16:30 hod.) 

  

Program jednání:  
 

1) Schválení programu jednání 

2) Schválení zápisu č. 06/2020  

3) Manuál městského parteru  

4) Plán ochrany Památkové rezervace Karlovy Vary 

5) Mimořádná žádost KV Women Club z.s. – Mikulášská pro seniory  

6) Mimořádná žádost Vzbuďme Vary z.s. – Malá inventura 2020 

7) Srovnání podmínek nájmů Lidový dům x Divadlo Husovka  

8) Kulturní akce na záchranu cestovního ruchu „Vary město zážitků“ a „Vary Voucher“  

9) Různé 

   

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

 

Navržený program byl schválen. 

 

pro :  6 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,      

   Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková   

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

2. Schválení zápisu č. 06/2020 

 

Zápis č. 06/20 z 6. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 17. 06. 

2020 byl schválen v navrženém znění.  

 

pro :  6 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,      

   Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Manuál městského parteru  

 

Ředitel příspěvkové organizace Kancelář architektury města Karlovy Vary Dipl. Ing. arch. 

Petr Kropp společně s kolegyní Dipl. Ing. Veronikou Duspiva Erlebachovou představili 

členům komise „Manuál městského parteru“. Tento materiál byl předán do vedení města, 

v současné době se čeká na reakci ve věci jeho zveřejnění a zpřístupnění širší veřejnosti.  

 

 

4. Plán ochrany Památkové rezervace Karlovy Vary 

 

Přizvaní hosté a zpracovatelé informovali členy komise o jednotlivých krocích zpracování 

Plánu ochrany památkové rezervace Karlovy Vary.   

 

Vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Karlovarského kraje Mgr. Jaroslava 

Pokludová předala všem přítomným přehled vydaných opatření obecné povahy o vyhlášení 

Pánu ochrany Památkové zóny Karlovy Vary se stavem k datu 14. 09. 2020. 

 

Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města 

doporučuje Radě města Karlovy Vary pracovat dále na realizaci Plánu ochrany památkové 

rezervace Karlovy Vary.  

 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,      

   Ing. Mirko Holásek, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák,  

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 



3 

 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města žádá 

v termínu do 1. 11. 2020 informaci, kdy a jakým způsobem bude schválen Plán ochrany 

Památkové rezervace Karlovy Vary.  

 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,      

   Ing. Mirko Holásek, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák,  

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

  

5. Mimořádná žádost o dotaci KV Women Club z.s. – projekt „Mikulášská pro 

seniory“ 

 

Členové komise se seznámili s doručenou mimořádnou žádostí spolku  KV Women Club z.s. 

o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Mikulášská pro seniory“. Záměrem projektu je 

uspořádat společenské setkání s kulturním programem pro seniory v předvánoční době a 

překlenout tím propast mezi generacemi.   

  

Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města 

doporučuje radě města přidělit spolku KV Women Club z.s., IČO: 078 39 031, neinvestiční 

dotaci ve výši 0,-- Kč na podporu projektu : „Mikulášská pro seniory“.  

 

pro :  5 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

Komise se domnívá, že není vhodné finančně podpořit projekty, na které byla podána žádost o 

poskytnutí dotace mimo řádný termín (tedy až v průběhu kalendářního roku 2020), a to 

s ohledem na potřebu přijmout určitá úsporná opatření ke zmírnění negativních dopadů 

pandemie koronaviru na příjmovou stránku rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary.  

  

 

6. Mimořádná žádost o dotaci VZBUĎME VARY z.s. – projekt „Malá inventura 

2020“  

 

Členové komise se seznámili s doručenou mimořádnou žádostí spolku VZBUĎME VARY 

z.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Malá inventura 2020“. Jedná se o přehlídku 

experimentálního, vizuálního a alternativního loutkového divadla.  
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Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města 

doporučuje radě města přidělit spolku VZBUĎME VARY z.s., IČO: 074 09 052, 

neinvestiční dotaci ve výši 0,-- Kč na podporu projektu : „Malá inventura 2020“.  

 

pro :  5 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

Komise se domnívá, že není vhodné finančně podpořit projekty, na které byla podána žádost o 

poskytnutí dotace mimo řádný termín (tedy až v průběhu kalendářního roku 2020), a to 

s ohledem na potřebu přijmout určitá úsporná opatření ke zmírnění negativních dopadů 

pandemie koronaviru na příjmovou stránku rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary.  

 

 

7. Srovnání podmínek nájmů Lidový dům x Divadlo Husovka 

 

V současné době zpracovává odbor majetku města nová Pravidla pro pronájem nemovitostí ve 

vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, jejichž součástí budou také pravidla pro 

pronájem objektů vhodných pro pořádání kulturních akcí. S ohledem na tuto skutečnost se 

bude komise tématem zabývat na dalším jednání, až po předložení materiálu odborem 

majetku města.   

 

Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města stáhla 

tento bod ze svého programu jednání.  

  

pro :  5 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

8. Kulturní akce na záchranu cestovního ruchu „Vary město zážitků“ a „Vary 

Voucher“ 

 

Členové komise diskutovali nad kulturním programem „Karlovarského kulturního léta“, který 

se uskutečnil v rámci projektů na záchranu cestovního ruchu „Vary město zážitků“ a „Vary 

Voucher“.  

  

Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města žádá 

radu města o informaci k tržbám za pořádané kulturní akce pod záštitou, nebo ve spolupráci 

s Infocentrem města Karlovy Vary, o informaci k výši utržených prostředků a plánu nakládání 

s nimi. Dále komise doporučuje, aby tyto finanční prostředky sloužily zřizovateli Infocentra tj. 

Statutárnímu městu Karlovy Vary k pořádání kulturních a společenských akcí napříč městem 

pro oživení kulturního prostředí, obchodu a služeb s takovou aktivitou spojených, příkladně se 

jedná o malé festivaly, trhy, hudební produkce apod.  
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pro :  5 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

  

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 12. 10. 2020 

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

v 5. patře.  

 

 

 

Dne:   18. 09. 2020  

Zapsala: Jana Plevová 

 

 

 

Ing. Václav Benedikt 

              předseda Komise kulturní, 

     památkové péče a architektury 

 


