
 

 

 

Z Á P I S 
z 1. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 25. 01. 2021 

 

 

Dne 25. 01. 2021 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 15:00 hodin a ukončeno v 17:00 hodin 

 

Přítomni:  Ing. Václav Benedikt, 

 Daniela Bouzová,  

 Barbora Hradečná, 

 Ing. Mirko Holásek,  

 Mgr. Petr Holub, 

 Jaroslav Hrdlička 

 Mgr. Jiří Klsák,  

 Mgr. Leona Preňková 

 

Omluveni: MgA. Michaela Moc Káčerková   

 

Neomluveni:             --- 

  

Hosté:   Jan Prudík  

                      Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT 

 

             

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Představení nového člena komise  

3. Schválení zápisu č. 09/2020   

4. Koncepce kultury Statutárního města Karlovy Vary 2021 – 2027 

5. Dotace na kulturní aktivity 2020 – Mimořádná žádost – Kino Drahomíra z.s.  

6. Dotace do oblasti Obnova památek a památkově hodnotných objektů v roce 2021 

7. Dotace na kulturní aktivity v roce 2021  

8. Různé  

 

 

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

 

Navržený program byl schválen. 

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Barbora Hradečná, 

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

2. Představení nového člena komise  

 

Předseda komise Ing. Václav Benedikt představil novou členku komise Barboru Hradečnou, 

která nahradila rezignujícího člena Mgr. Jindřicha Čermáka.  

 

Tajemnice komise Jana Plevová předala Barboře Hradečné 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. 

 

 

3. Schválení zápisu č. 09/2020 

 

Zápis č. 09/20 z 9. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 11. 11. 

2020 byl schválen v navrženém znění.  

 

pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek, 

   Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák,  

   Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       1  Barbora Hradečná 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

4. Koncepce kultury Statutárního města Karlovy Vary 2021 – 2027 

 

Jan Prudík, zpracovatel Koncepce kultury Statutárního města Karlovy Vary pro období let 

2021 – 2027, představil členům komise tento dokument. V závěru loňského roku obdržel 

připomínky od Mgr. Jindřicha Čermáka a Mgr. Jiřího Klsáka, v průběhu jednání informoval 

členy komise o způsobu vypořádání doručených podnětů. Předložil komisi komentář 

k doplnění a úpravám projednávaného koncepčního materiálu.   

 

V rámci diskuse byla otevřena témata současného stavu objektu Alžbětiných Lázní, fungování 

klubové scény ve městě, fungování kulturních institucí zřizovaných Karlovarským krajem, 

přínosu stálého divadelního souboru na rozvoj kultury města Karlovy Vary. 
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Členové komise zašlou v termínu do 11. 02. 2021 panu Prudíkovi připomínky, které budou 

zapracovány do Koncepce kultury Statutárního města Karlovy Vary tak, aby mohla být  

koncepce předložena ke schválení Zastupitelstvem města Karlovy Vary.  

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Barbora Hradečná, 

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

5. Dotace na kulturní aktivity 2020 – Mimořádná žádost – Kino Drahomíra z.s.  

 

Členové komise byli informováni o schválení mimořádné neinvestiční dotace spolku Kino 

Drahomíra z.s. na zmírnění dopadů pandemie COVID-19.  

 

K projednání v Zastupitelstvu města Karlovy Vary byl doručen dopis uvedeného spolku, 

jehož obsahem byla žádost o finanční výpomoc ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na 

chod kina Drahomíra. Zastupitelstvo města projednalo dopis na jednání dne 15. 12. 2020 a 

pod usnesením č. ZM/312/12/20 uložilo radě města se tímto podáním dále zabývat.  

 

Rada města na jednání dne 21. 12. 2020 schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

50.000 Kč spolku Kino Drahomíra z.s., přičemž ke krytí tohoto výdaje byly použity 

nevyčerpané finanční prostředky na kulturní aktivity v roce 2020.  

  

Komise kulturní, památkové péče a architektury vzala na vědomí informaci o poskytnutí 

neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč spolku Kino Drahomíra z.s. na zmírnění dopadů 

pandemie COVID-19 na provoz kina Drahomíra.  

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Barbora Hradečná, 

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

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

      2021 
 

Vedoucí odboru Ing. František Škaryd seznámil 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 2021. 

Jedná se o částku ve výši 300.000 Kč.  

 

Členové komise se seznámili s doručenými žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu města.   
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Komise kulturní, památkové péče a architektury projednala předložené řádné žádosti o 

poskytnutí dotace na obnovu památek a památkově hodnotných objektů v roce 2021 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, Daniela Bouzová, Barbora Hradečná, 

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

7. Dotace na kulturní aktivity v roce 2021   

 

Vedoucí odboru Ing. František Škaryd seznámil členy komise s finanční částkou, která byla 

schválena v rámci rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na podporu kulturních aktivit 

v  kalendářním roce 2021. Jedná se o částku ve výši  2.700.000 Kč.  

 

Tajemnice komise Jana Plevová předala všem členům komise přehled žádostí o poskytnutí 

neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit v roce 2021 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 se podrobně seznamovali s jednotlivými doručenými žádostmi o poskytnutí 

dotace na podporu kulturních aktivit v roce 2021. Vzhledem k velkému počtu doručených 

žádostí byly posouzeny žádosti do čísla 35 předloženého materiálu.   

 

 

8. Různé  

 

 Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary z.s.  

 

 Členové komise se seznámili s doručenou žádostí o poskytnutí dotace na podporu projektu 

„26. Karlovarský folklorní festival“. Finanční podpora tohoto projektu byla v minulosti 

schvalována přímo v rámci rozpočtu města, pro rok 2021 nebyly v rámci rozpočtu vyčleněny 

žádné finanční prostředky.  

Komise kulturní, památkové péče a architektury vzala na vědomí žádost o poskytnutí dotace 

na podporu projektu „26. Karlovarský folklorní festival“, kterou podal subjekt Soubor písní a 

tanců Dyleň Karlovy Vary z.s. S ohledem na snížený objem finančních prostředků v dotačním 

titulu na podporu kulturních aktivit není možné tuto žádost podpořit z prostředků Komise 

kulturní, památkové péče a architektury. Komise doporučuje radě města nalézt finanční 

prostředky na podporu projektu „26. Karlovarský folklorní festival“, například v rámci 
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nevyčerpaných financí na podporu kulturních aktivit v roce 2020 tak, aby se tato významná 

kulturní akce s dlouholetou tradicí mohla uskutečnit ve standardním rozsahu a s účastí 

zahraničních souborů i v roce 2021.  

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Barbora Hradečná, 

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 P + T club s.r.o.  

Členové komise se seznámili s projektem „Rockové lázně 2021“, který připravil subjekt P + T 

club s.r.o. ve spolupráci s vedením společnosti Alžbětiny Lázně a.s. V rámci tohoto projektu 

se předpokládá uspořádání 5 hudebních akcí na klíč v termínech 3.7.2021, 17.7.2021, 

31.7.2021, 14.8.2021 a 28.8.2021 s celkovým nákladem 190.000 Kč. 

Komise kulturní, památkové péče a architektury vzala na vědomí žádost o poskytnutí dotace 

na podporu projektu „Rockové lázně 2021“, kterou podává subjekt P + T club s.r.o. 

S ohledem na snížený objem finančních prostředků v dotačním titulu na podporu kulturních 

aktivit není možné tuto žádost podpořit z prostředků Komise kulturní, památkové péče a 

architektury. Komise doporučuje radě města nalézt finanční prostředky na podporu projektu 

„Rockové lázně 2021“, například v rámci nevyčerpaných financí na podporu kulturních 

aktivit v roce 2020 tak, aby se tato kulturní akce mohla uskutečnit v plném rozsahu a 

odpovídající kvalitě.  

 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Barbora Hradečná, 

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, 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 04. 02. 2021 

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

v 5. patře.  

 

 

 

Dne:   27. 01. 2021 

Zapsala: Jana Plevová 
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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 2021 

 

 


