
 

 

 

Z Á P I S 
z 2. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 25. 01. 2023 

 

 

Dne 25. 01. 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 16:15 hodin 

 

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

 Ing. Jana Michková (odchod 15:40 hodin), Denis Roth (příchod 14:15 hodin) 

 

Omluveni: Petr Kolář, Mgr. Bc. Jan Rezek  

 

Neomluveni:        --- 

  

Hosté: Martin Dušek – náměstek primátorky  

 Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT 

 Ing. Gabriela Lebocová – oddělení úřad územního plánování 

 

    

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení zápisu č. 01/2023 

3. Pojmenování nové ulice – Tašovice p.p.č. 123/45 

4. Dotace do oblasti kulturních aktivit  

5. Různé 

   

 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr. Štěpánka Steinová.  

 

 

1.  Schválení programu jednání 

 

Navržený program byl schválen. 

 

pro : 4 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek,  

  Ing. Jana Michková    

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 
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2.  Schválení zápisu č. 01/2023 

 

Zápis z 1. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 04. 01. 2023 byl schválen 

v navrženém znění. 

 

pro : 4 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek,  

  Ing. Jana Michková    

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3.  Pojmenování nové ulice – Tašovice p.p.č. 123/45 

 

Ing. Gabriela Lebocová z oddělení úřadu územního plánování Magistrátu města Karlovy Vary  

předložila komisi nový návrh na pojmenování nové ulice p.p.č. 123/45 k.ú. Tašovice – „Mezilehlá“, 

„V Uličce“ nebo „Sousední“. Na základě Katastrální mapy (z dělení pozemků) vyplývá, že řešená 

komunikace nebude přístupná z ulice „Česká“, ale z ulice „Přímá“. Nabízí se tedy také možnost 

ponechat i u nové komunikace název „Přímá“.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje název nové ulice v městské části 

Tašovice p.p.č. 123/45 „Přímá“  a doporučuje toto pojmenování schválit v kompetentních orgánech 

města.  

 

pro : 4 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek,  

  Ing. Jana Michková    

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

4.  Dotace do oblasti kulturních aktivit 

 

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 2023. 

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 2023 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 2023, jejichž výčet je uveden níže.  



3 

 

     

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

HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA K.Vary o.p.s.                 1.700.000 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 z.s.                            300.000 Kč 

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

Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary                     8.900.000 Kč 

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

 

 

Členové komise se podrobně seznamovali s jednotlivými doručenými žádostmi o poskytnutí dotace 

na podporu kulturních aktivit v roce 2023. Vzhledem k velkému počtu doručených žádostí budou 

v této činnosti pokračovat na dalším jednání komise.  

 

  

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 01. 02. 2023 

od 14:00 hodin v budově Alžbětiných lázní, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, společenský 

sál 1. patro.  

 

 

 

Dne: 26. 01. 2023 

Zapsala: Jana Plevová  

 

 

 

      Mgr. Štěpánka Steinová 

    předsedkyně Komise kulturní, 

    památkové péče a architektury 

 

 

 

 


