
 

 

 

Z Á P I S 
z 6. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 29. 06. 2022 

 

 

Dne 29. 06. 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 16:20 hodin 

 

Přítomni:  Ing. Václav Benedikt 

 Mgr. Petr Holub 

 Jaroslav Hrdlička 

 Mgr. Jiří Klsák    

 Slavomír Perutka 

 Mgr. Leona Preňková  

 

Omluveni:  Ing. Mirko Holásek    

 Barbora Hradečná 

 Mgr. Vladimír Hůrka 

 

Neomluveni:         --- 

  

Hosté:   Josef Kopfstein – náměstek primátorky  

   Ing. František Škaryd – vedoucí OKŠT        

   MgA. Radek Stehlík – zástupce společnosti Carlsart k.s.   

    

    

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání   

2. Schválení zápisu č. 05/2022   

3. Informace k provedené úpravě rozdělených prostředků do oblasti kultury  

4. Carlsart k.s. – Prezentace 22. Festivalu uměleckého skla 

5. 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, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, 

   Mgr. Jiří Klsák, Slavomír Perutka, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

2. Schválení zápisu č. 05/2022 

 

Zápis č. 05/2022 z 5. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 25. 05. 

2022 byl schválen v navrženém znění.  

 

pro :  5 Ing. Václav Benedikt, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, 

   Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       1 Slavomír Perutka  

 

Usnesení bylo přijato 

 

  

3. Informace k provedené úpravě rozdělených prostředků do oblasti kultury  

a památkové péče  
 

Náměstek primátorky pan Josef Kopfstein vysvětlil okolnosti, které vedly Radu města 

Karlovy Vary ke změnám v návrhu na rozdělení dotací na podporu kulturních aktivit a na 

podporu obnovy památek a památkově hodnotných objektů v kalendářním roce 2022. Uvedl, 

že materiál k jednání rady města předložil podle návrhu Komise kulturní, památkové péče a 

architektury, rada města však rozhoduje kolektivně a některé dotace v rámci schvalovacího 

procesu upravila. Rada města se rozhodla finančně podpořit i nové žadatele a nové projekty 

pořádané na území města, naopak některé obecné a nekonkrétní žádosti o dotaci podpořeny 

nebyly. Komise je pouze poradním orgánem, o dotacích ve výši do 50 tis. Kč rozhoduje rada 

města, dotace nad tuto částku potom schvaluje zastupitelstvo města. Uspořené finanční 

prostředky zůstaly v rezervě komise a mohou tedy být dále směrovány na podporu kulturních 

aktivit na území města Karlovy Vary.  

 

 

4. Carlsart k.s. – Prezentace 22. Festivalu uměleckého skla 

 

Zástupce společnosti Carlsart k.s. pan MgA. Radek Stehlík představil členům komise Festival 

uměleckého skla „Glassfest“. Jedná se o projekt, který byl v minulosti pořádán s finanční 

podporou Statutárního města Karlovy Vary i Karlovarského kraje, jedná se o oficiální 

doprovodnou akci v rámci pořádání Mezinárodního filmového festivalu. Festival se koná ve 

Vřídelní kolonádě a je koncipován jako pravidelná přehlídka současného autorského skla, na 

které se představují výtvarníci z České republiky i ze zahraničí.  
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Za celou dobu trvání festivalu zde vystupovalo přes 500 umělců, pořadatelé se vždy snaží 

připravit reprezentativní expozici prací autorů všech věkových skupin, zastávajících různé 

názory na tvorbu a vyjadřujících se prostřednictvím rozmanitých technik a technologií. 

Zástupce pořadatele pan MgA. Radek Stehlík závěrem upozornil na obtížnou spolupráci 

s vedením příspěvkové organizace Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, současně 

také požádal členy komise o podporu tohoto projektu do dalších let a možnost setrvat 

v prostorech Vřídelní kolonády.  

 

V letošním roce se uskuteční již 22. ročník Festivalu uměleckého skla „Glassfest“, jehož 

slavnostní zahájení proběhne dne 02. 07. 2022 od 15:00 hodin.  

 

Členové komise otevřené téma následně široce diskutovali a shodli se na přijetí následujícího 

usnesení.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města podpořit tradiční 

kulturní akci Festival uměleckého skla „Glassfest“ a to tak, aby se tato akce mohla do 

budoucna konat v obvyklém rozsahu a obvyklým způsobem.   

  

pro :  6 Ing. Václav Benedikt, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička, 

   Mgr. Jiří Klsák, Slavomír Perutka, Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 25. 08. 2022 

od 13:00 hodin v budově Alžbětiných lázní, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, 

společenský sál.  

 

 

 

Dne:  07. 07. 2022 

Zapsal: Ing. František Škaryd 

 

 

 

Ing. Václav Benedikt 

              předseda Komise kulturní, 

     památkové péče a architektury 

 


