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                                                                            Z á p i s 
 
1. jednání výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 6. prosince 2012 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje 
 

 
Přítomni:      Mgr. Martina Berdychová, Jiří Gangur, Milan Školník, Ladislav Bílek, Bc. Otakar 

Kalenda, Denisa Besedová, PhDr. Zdeněk Zahradník, Ivan Doležal, Daniel Rada, 
František Staněk 

 
Omluveni:   Ing. RSDr. Otakar Ruml, Mgr. Pavel Kollert, František Vrabec, Ivan Vodochodský 
 
Hosté:  PaedDr. Josef Lukášek, Ing. Marcel Zadrobílek, PhDr. Pavel Mertlík, Mgr. Jolana Vojtková 
 
Program jednání: 

 
  1.  Zahájení, schválení programu, seznámení s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
  2.  seznámení s činností oddělení kultury a památkové péče 
  3.  příspěvkové organizace v oblasti kultury a jejich projekty podpořené z EU 
  4.  krajské dotační programy v oblasti kultury vyhlášené pro rok 2013 
  5.  termíny jednání v roce 2013 
  6.  volba místopředsedy a ověřovatele zápisu  
  7.  různé, diskuze, závěr  
 
K bodu 1 
Zahájení, schválení programu, seznámení s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje  
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru Mgr. Martina Berdychová. Uvítala 
přítomné a vyzvala členy výboru i hosty, aby se vzájemně představili. Dále upozornila na 
materiály, které byly všem členům výboru elektronicky zaslány před zasedáním. Program 1. 
jednání výboru byl jednomyslně schválen. Všem členům výboru byl před zasedáním 
elektronicky zaslán Jednací řád výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Předsedkyně 
výboru připomněla některé důležité zásady týkající se četnosti zasedání, neúčasti při jednání, 
odměňování a dalších organizačních záležitostí. Jednacími dny byly zvoleny čtvrtky od 13 hodin, 
četnost jednání 1x za měsíc, popř. dle potřeby. 
 
Členové výboru schválili program výboru a seznámili se s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
K bodu 2 
seznámení s činností oddělení kultury a památkové péče  
Členové obdrželi rovněž před zasedáním písemný informativní materiál o činnosti oddělení 
kultury a památkové péče, ke kterému podal podrobnější komentář PhDr. Mertlík, vedoucí 
oddělení. Materiál je přílohou č. 1 zápisu. 
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Výbor pro kulturu bere na vědomí informaci PhDr. Mertlíka o činnosti oddělení kultury a 
památkové péče 
 
 
 
 
 
K bodu 3 
příspěvkové organizace v oblasti kultury a jejich projekty podpořené z EU  
Oddělení kultury a památkové péče spravuje 10 příspěvkových organizací, jejichž seznam je 
přílohou č. 2 zápisu. PhDr. Mertlík blíže představil zejména organizace, které již mají zkušenosti 
s projekty financovanými z fondů EU. Jedná se o Muzeum východních Čech v Hradci Králové - 
přístavba Muzea války roku 1866 na Chlumu, Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové - 
výstavba nového digitálního planetária, Muzeum a galerii Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou - Centrum prezentace krajkářského umění ve Vamberku a Galerii moderního umění 
v Hradci Králové, která se připravuje na celkovou rekonstrukci vnější budovy i vnitřních dispozic. 
Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem v oblasti kultury je 
přílohou č. 3 zápisu. 
 
Vedoucí oddělení zmínil i nově vniklou obecně prospěšnou společnost Archeopark Všestary a 
informoval o stávajících OPS založených městem Hradcem Králové a Královéhradeckým krajem - 
Klicperově divadle, Divadle Drak a Filharmonii Hradec Králové.  
 
  
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraj        informaci 
PhDr. Mertlíka o příspěvkových organizacích v oblasti kultury a projektech podpořených z EU 
 
 
K bodu 4 
krajské dotační programy v oblasti kultury vyhlášené pro rok 2013  
Ing. Zadrobílek informoval o krajských dotačních programech v oblasti kultury a památkové 
péče, které vycházejí z dotační strategie Královéhradeckého kraje - programového období do 
roku 2013. Jedním z úkolů výboru pro příští programové období bude určit strukturu a 
podmínky jednotlivých dotačních programů. Výzva pro rok 2013 je vyhlášena počínaje dnem 3. 
12. 2012 s termínem uzávěrky pro podání žádosti dne 15. 2. 2013. Pro rok 2013 jsou vyhlášeny 
tři dotační tituly: Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, 
Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje a Obnova historických varhan. 
Koncem měsíce března by mělo proběhnout jednání hodnotící komise pro všechny vyhlášené 
programy. 
 
Výbor pro kulturu a památkovou péči bere na vědomí informaci Ing. Zadrobílka o krajských 
dotačních programech v oblasti kultury vyhlášených pro rok 2013.  
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K bodu 5 
termíny jednání v roce 2013  
Členové výboru se dohodli na termínech jednání v roce 2013, viz usnesení 1/45/2012/VKP. 
 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
 USNESENÍ 1/45/2012/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. s o u h l a s í  
  s termíny jednání v roce 2013:  

24.1., 21.2., 21.3., 25.4., 30.5., 27.6., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 12.12.2013 
 
K bodu 6 
volba místopředsedy a ověřovatele zápisu  
Členové výboru volili místopředsedu, kterým se stal pan Ivan Doležal. 
 
Hlasování: 
   Pro  -   9  
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   1 
 
Dále byl zvolen ověřovatel, kterým pro tento zápis bude Bc. Otakar Kalenda. 
 
Hlasování: 
   Pro  -   9 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   1 
 
 
  
USNESENÍ 1/40/2012/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. v o l í  
 1. Ivana Doležala místopředsedou výboru pro kulturu a památkovou péči 
 2. Bc. Otakara Kalendu ověřovatelem zápisu 
 
 
 
 
 
 
K bodu 7 
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různé, diskuze, závěr  
Předsedkyně výboru vyzvala členy k diskuzi o možnosti rozšíření náplně výboru o oblast 
cestovního ruchu. Tato otázka zůstává otevřená pro další jednání. 
 
Výbor pro kulturu a památkovou péči bere na vědomí informaci předsedkyně výboru Mgr. 
Berdychové o možnosti rozšíření náplně výboru o oblast cestovního ruchu. 
   
 
 
Závěr 
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast při jednání.  
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15 hodin jednání ukončila. Příští 
jednání se uskuteční dne 24. ledna 2013 od 13 hodin v budově krajského úřadu v zasedací 
místnosti P1. 118. 
 
 
     
 
   Bc. Otakar Kalenda                                                                   Mgr. Martina Berdychová 
    ověřovatel zápisu                                                                           předsedkyně výboru 
 
 
 
                                                                                                 
zapsala: J. Vojtková 
tajemnice výboru 
 


