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Z á p i s 

 
z 10. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 31. 10. 2013 od 13 hod. v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
 

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

Jiří Gangur, František Vrabec, Denisa Besedová, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel 
Rada, František Staněk  

 
Hosté: PhDr. Pavel Mertlík, František Kinský, Mgr. Naďa Machková Prajzová, PhD. 
 
Omluveni: Mgr. Pavel Kollert, PhDr. Zdeněk Zahradník, Ivan Doležal  
 
   
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Koncepce rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury  
  5.  Záměr rekonstrukce Gayerových kasáren (prezentace ředitelky Muzea východních 

Čech v Hradci Králové Mgr. Naďi Machkové Prajzové, PhD.)  
  6.  Žádost Zdeňka Zidky o povolení změny v dotaci u projektu č. 13KPG02-0073  
  7.  Realizace projektu „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II“ ve vztahu ke 

kultuře a památkám  
  8.  Probíhající projekty z regionálních zdrojů  
  9.  Termíny zasedání výboru v roce 2014  
  10.  Různé  
  11.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru Mgr. Martina Berdychová. Uvítala 
přítomné, upozornila na materiály, které byly všem členům zaslány před zasedáním. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
 
  
USNESENÍ 10/27/2013/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
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I.  s c h v a l u j e  
  program 10. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči 

 
Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 

II.  s c h v a l u j e  
  hosty na 10. jednání 

 
Hlasování: 
   Pro  - 10  
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 

III.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ivana Vodochodského 

 
Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 

 
 
K bodu 3 
Kontrola pln ění předchozích usnesení výboru  
Tajemnice výboru Mgr. Jolana Vojtková přítomným sdělila, že přehodnocení návrhů akcí s 
trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje a cena kraje Zlatý kolovrat budou projednány 
Radou Královéhradeckého kraje dne 18. 11. 2013.  
Na personální oddělení byly doručeny všechny potřebné informace, takže v nejbližší době dojde 
k proplácení odměn pro členy výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje.  
 
 
 K bodu 4 
Koncepce rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury 
PhDr. Pavel Mertlík přítomným sdělil, že od minulého jednání, na kterém byla koncepce poprvé 
prezentována, nedošlo v textu k žádným zásadním změnám. Nikdo ze členů výboru neměl ke 
koncepci výhrady, tudíž bude v této podobě doporučena ke schválení Radě Královéhradeckého 
kraje. 
  
  
USNESENÍ 10/28/2013/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči  
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I.  d o p o r u č u j e  
  schválit Radě Královéhradeckého kraje "Koncepci rozvoje příspěvkových organizací 

v oblasti kultury" 
 
Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 

 
K bodu 5 
Záměr rekonstrukce Gayerových kasáren (prezentace ředitelky Muzea východních Čech v 
Hradci Králové Mgr. Naďi Machkové Prajzové, PhD.)  
Předsedkyně výboru Mgr. Martina Berdychová uvítala na jednání ředitelku Muzea východních 
Čech v Hradci Králové Mgr. Naďu Machkovou Prajzovou, PhD. Ředitelka muzea přítomné 
členy seznámila se záměrem rekonstrukce Gayerových kasáren. Základními východisky byly 
požadavky na zefektivnění stávajícího provozu v budově, vytvoření prostor nejen pro zázemí 
muzea, ale také prostor pro expozice, vytvoření dostatečného prostoru pro sbírku – včetně 
předpokládaných akvizic v horizontu 30 let, vtáhnout do muzea veřejnost, využít komerční 
potenciál vnitřních prostorů, eliminovat náklady na vytápění a provoz. Prezentace byla doplněna 
kvalitní vizualizací plánovaných zásahů. Rekonstrukce by byla financována z dalšího 
programového období EU..    
 
 
 K bodu 6 
Žádost Zdeňka Zidky o povolení změny v dotaci u projektu č. 13KPG02-0073  
Dne 17. 06. 2013 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/6/303/2013 
dotaci ve výši 120 000 Kč na projekt č. 13KPG02-0073 s názvem „Dokončení statického 
zajištění budovy a oprava hydroisolace objektu bývalého vodního mlýna KP č. 102776 čp. 734 
v Městské Habrové – Rychnov nad Kněžnou, kde příjemcem dotace je Zdeněk Zidka. Oddělení 
krajských dotací obdrželo od příjemce dotace žádost o povolení změny ve využití finančních 
prostředků při opravách daného objektu s odkazem na hospodárnost a účelnost při využití 
finančních prostředků. 
 Navrhovaná změna prací je pouze drobnou změnou, která je v souladu s podanou žádostí o 
dotaci a není v rozporu s podmínkami dotačního programu 13KPG02 Obnova památkového 
fondu na území Královéhradeckého kraje. 
 
    
USNESENÍ 10/29/2013/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  vyhovění Žádosti Zdeňka Zidky o povolení změny v dotaci u projektu č. 13KPG02-

0073 
 
 
K bodu 7 
Realizace projektu „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II“ ve vztahu ke 
kultu ře a památkám  
Projekt „Cílené prezentace a propagace KHK jako celku II“ členům výboru představili – Ing. 
Vlasta Kratochvílová (vedoucí úseku cestovního ruchu) a Mgr. Petr Kamenický (pracovník 
úseku cestovního ruchu). Projekt je financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. Navazuje na projekt „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje 
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jako celku I“. Celková hodnota projektu je 25 mil. (85% EU, 15% KHK). Cílem projektu bylo 
sjednocení a ucelení prezentace a propagace všech turisticky významných území KHK a zvýšení 
povědomí a návštěvnosti kraje u tuzemců a cizinců. Celý projekt obsahuje 11 aktivit.  
Výbor pro kulturu a památkovou péči by rád dostával průběžné informace ohledně vývoje 
v oblasti cestovního ruchu. Bylo navrhnuto společné jednání s Výborem regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu.  
 
  
USNESENÍ 10/30/2013/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o realizaci projektu "Cílená prezentace a propagace KHK jako celku II" ve 

vztahu ke kultuře a památkám 
 
 
K bodu 8 
Probíhající projekty z regionálních zdrojů  
Tento bod byl přesunut na další jednání výboru dne 28. 11. 2013. 
 
 
 K bodu 9 
Termíny zasedání výboru v roce 2014  
Termíny jednání výboru v roce 2014 zůstanou stejné jako v tomto roce – tj. poslední čtvrtek 
v měsíci od 13 hodin: 
 
30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6., 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11., 11. 12.  
 
 
 K bodu 10 
Různé  
Tento bod zůstal prázdný. 
 
 
 K bodu 11 
Závěr  
Předsedkyně výboru poděkovala přítomným členům i hostům za účast při jednání. Vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:35 hod. jednání ukončila. Příští jednání 
se uskuteční 28. 11. 2013 od 13 hodin v budově Krajského úřadu v zasedací místnosti č. P1.118. 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Jolana Vojtková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


