
 

 

 

Z Á P I S 
ze 4. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 12. 03. 2020 

 

 

Dne 12. 03. 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 15:45 hodin 

 

Přítomni:               Ing. Václav Benedikt, Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub,  

 Jaroslav Hrdlička, MgA. Michaela Moc Káčerková, Mgr. Jiří Klsák, 

Mgr. Leona Preňková 

  

Omluveni:  Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák  

 

Neomluveni:             --- 

  

Hosté:                    Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT (odchod 15:15 hod.)  

  

           

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení zápisu č. 03/2020 

3. Dotace do oblasti kultury v roce 2020    

   

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Václav Benedikt.   

 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Navržený program byl schválen. 

 

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

 Jaroslav Hrdlička, MgA. Michaela Moc Káčerková, Mgr. Jiří Klsák, 

Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 
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2. Schválení zápisu č. 03/2020 

 

Zápis č. 03/20 z 3. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 19. 02. 

2020 byl schválen v navrženém znění.  

 

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

 Jaroslav Hrdlička, MgA. Michaela Moc Káčerková, Mgr. Jiří Klsák, 

Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Dotace do oblasti kultury v roce 2020 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury zřízená Radou města Karlovy Vary obdržela 

prostřednictvím vedoucího odboru kultury, školství a tělovýchovy, Ing. Františka Škaryda, 

informaci, že rada města stáhla ze svého programu jednání návrh rozdělení dotací na podporu 

kulturních aktivit v částce do 50.000,- Kč, jejichž schválení je v kompetenci rady města. 

Podle dostupných informací nebyly výstupy z komise dostatečně odůvodněny, a to zejména u 

projektů, které se opakují a u kterých došlo k výraznějším změnám ve srovnání s podporou 

schválenou v minulých letech. 

K tomuto komise uvádí, že odůvodnění svých výstupů a návrhů provedla standardním a tedy 

neměnným způsobem. Komise je nominována odborníky jednotlivých politických stran a 

hnutí a to s plnou důvěrou. Předmětné výstupy a doporučení jsou předloženy příslušnému 

náměstkovi primátorky města, který má v gesci Komisi kulturní, památkové péče a 

architektury města. Pokud tento materiál předloží radě, předpokládáme, že je s materiálem 

seznámen a stojí za jeho obsahem. Ke komisi nebyl před zasedáním rady města vznesen 

jakýkoli dotaz k jejím výstupům a doporučením týkajících se rozdělení dotačních podpor 

kulturních aktivit. 

K zásadním změnám tento rok došlo z toho důvodu, že některé subjekty žádající o dotační 

podporu město v předchozích letech žádaly zvlášť o podporu na kulturní aktivity a zvlášť na 

technické zabezpečení produkce, či nájem technického vybavení či personálu. V letošním 

roce byl navýšen celkový budget, který komise rozdělovala, ale tato brala v potaz nutné 

vypořádání podpory kulturních aktivit s technickým zabezpečením produkcí naráz. Toto je 

zásadní důvod v celku výrazných změn oproti minulým obdobím. 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje Radě města Karlovy Vary přidělit 

neinvestiční dotace na podporu konkrétních projektů a činnosti v kalendářním roce 2020 

podle návrhu z 2. jednání komise ze dne 13. 01. 2020.  

  

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

 Jaroslav Hrdlička, MgA. Michaela Moc Káčerková, Mgr. Jiří Klsák, 

Mgr. Leona Preňková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 



3 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 18. 03. 2020 

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

v 5. patře.  

 

 

 

Dne:   13. 03. 2020  

Zapsala: Jana Plevová 

 

 

 

Ing. Václav Benedikt 

              předseda Komise kulturní, 

     památkové péče a architektury 

          

 

                                

 

 


