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Z á p i s 

 
z 3. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 21. 2. 2013 od 13 hod. v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
 
 
Přítomni:   Mgr. Martina Berdychová, Milan Školník, Mgr. Pavel Kollert, Ladislav Bílek, Bc. 

Otakar Kalenda, Jiří Gangur, František Vrabec, Denisa Besedová, Ivan Doležal, 
Daniel Rada, František Staněk,   

 
Omluveni: PhDr. Zdeněk Zahradník, Ivan Vodochodský 
 
Hosté: Ing. RSDr. Otakar Ruml, PhDr. Pavel Mertlík, František Kinský 
   
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Neinvestiční dotace na zajištění provozu obecně prospěšných společností v roce 2013 

(Klicperovo divadlo, Filharmonie HK, Divadlo drak)  
  5.  Seznámení s příspěvkovými organizacemi - galerie  
  6.  Různé  
  7.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru Mgr. Martina Berdychová. Uvítala 
přítomné, upozornila na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  
 
USNESENÍ 3/5/2013/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  program 3. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči 

 
Hlasování: 
   Pro  -  11 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
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II.  s c h v a l u j e  
  hosty na 3. jednání výboru 

 
Hlasování: 
   Pro  -  11 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
 

III.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu pana Františka Vrabce 

 
Hlasování: 
   Pro  -  11 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
 

 
K bodu 3 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru  
Tajemnice výboru Mgr. Jolana Vojtková sdělila přítomným, v jaké fázi plnění se nachází 
usnesení z předešlého jednání výboru. Akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje 
byly schváleny radou tak, jak bylo navrženo Výborem pro kulturu a památkovou péči. Nyní jsou 
připraveny na projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. 
 
 K bodu 4 
Neinvestiční dotace na zajištění provozu obecně prospěšných společností v roce 2013 
(Klicperovo divadlo, Filharmonie HK, Divadlo drak)  
RSDr. Ing. Otakar Ruml informoval členy výboru o výši dotací určených na provoz obecně 
prospěšných společností, jejichž spoluzakladatelem je Královéhradecký kraj (Klicperovo 
divadlo, Divadlo Drak, Falharmonie HK). Na rok 2013 byla na provoz obecně prospěšných 
společností schválena částka 5 500 tisíc Kč. Výbor pro kulturu a památkovou péči doporučuje 
rozdělit částku stejným způsobem jako v roce 2012, tedy 2 075 tisíc Kč Klicperovu divadlu 
o.p.s., 2 075 tisíc Kč Filharmonii Hradec Králové, o.p.s. a 1 350 tisíc Kč Divadlu Drak, o.p.s.  
 
  
USNESENÍ 3/6/2013/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Radě Královéhradeckého kraje zachovat dotace na zajištění provozu obecně 

prospěšných společností ve výši 5 500 tisíc Kč (Klicperovu divadlu o. p. s. částku 2 
075 tisíc Kč, Filharmonii Hradec Králové, o. p. s. částku 2 075 tisíc Kč, Divadlu Drak 
a Mezinárodnímu institutu figurálního divadla, o. p. s. částku 1 350 tisíc Kč), jak bylo 
schváleno rozpočtem na rok 2013 

 
Hlasování:  

    Pro  -  11 
    Proti  -  0 
    Zdržel se -  0 
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K bodu 5 
Seznámení s příspěvkovými organizacemi - galerie  
Tajemnice výboru Mgr. Jolana Vojtková seznámila přítomné s galeriemi zřizovanými 
Královéhradeckým krajem, jejich posláním, obsahem činnosti či s jejich plány na rok 2013. 
 
 
 K bodu 6 
Různé  
Tajemnice výboru Mgr. Jolana Vojtková informovala členy výboru o možnosti navrhnout 
architektonicky zajímavou nebo významnou stavbu, dokončenou v roce 2012 
v Královéhradeckém kraji, na GRAND PRIX ARCHITEKTŮ-NÁRODNÍ CENA ZA 
ARCHITEKTURU /GPA-NCA/. Možnost odevzdání soutěžních prací byla do 1. 3. 2013. 
Dále se rozvinula debata na téma – problematika Braunova betlému a projekt „Granátové 
jablko“. 
 
 
 K bodu 7 
Závěr  
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast při jednání. 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:00 hodin jednání ukončila. 
Příští jednání se uskuteční dne 21. března 2013 od 13 hodin ve Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Jolana Vojtková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


