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                                                                            Z á p i s 
 

36. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. března 2012 od 13 hodin v budově Střediska amatérské kultury Impuls 

 

 

Přítomni:   Ing. Václava Domšová,  Jiří Gangur, PaedDr. Josef Lukášek, Marek Dvorský,  Ing. arch. 

Jan Falta, PaedDr. Marta Pohnerová, JUDr. Libuše Růčková, Karel Švenka 

 

 

Omluveni:  Vladimír Pejřil, Ing. Vladimír Derner, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Věra Hlostová, Jiří Žák 

 

 

Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová. Uvítala 
přítomné, upozornila na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
Program 36. jednání výboru byl jednomyslně schválen. 
 

Program jednání: 

 

  1.  prohlídka nového sídla Střediska amatérské kultury Impuls a informace Mgr. Šlaisové 
o činnosti střediska  

  2.  návrh využití Galerie U Přívozu v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové (host ak. sochař Štěpán Málek)  

  3.  zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2011  
  4.  různé, diskuze  
 

 

K bodu 1 

prohlídka nového sídla Střediska amatérské kultury Impuls a informace Mgr. Šlaisové o 
činnosti střediska  
Ředitelka střediska Impuls provedla členy výboru prostorami nového sídla na Pospíšilově třídě 
v Hradci Králové a promítla dokumentární snímek o průběhu rekonstrukce prostor. Nové sídlo 
je prostornější a nachází se v důstojnějším prostředí, než tomu bylo v Okružní ulici. 
 

Mgr. Šlaisová vysvětlila problematiku financování krajských postupových soutěží 
neprofesionálního umění, které Impuls pořádá. Povinnost pořádání přehlídek vyplývá středisku  
ze zřizovací listiny, přesto musí organizace každoročně získávat finanční prostředky na jejich 
realizaci prostřednictvím dotačních programů. Největší položku 220 tisíc Kč středisko získává 
tím, že přehlídky jsou zařazeny mezi akce s trvalou záštitou rady. I tyto prostředky by však měly 
být zahrnuty v provozním příspěvku organizace. Výbor doporučil posílit rozpočet střediska o 

částku 300 tisíc Kč, kterou organizace získává na pořádání krajských přehlídek prostřednictvím 
krajských dotačních programů, a zároveň vyvolat v této věci jednání za účasti vedoucí odboru 
regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, ekonomky odboru, vedoucího oddělení 
kultury a památkové péče, předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči a ředitelky 
Střediska amatérské kultury Impuls. 
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 Hlasování: 

   Pro  - 8 

   Proti  - 0 

   Zdržel se - 0 

 

  

USNESENÍ 36/10/2012/VKP 

Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace ředitelky Střediska amatérské kultury Impuls Mgr. Jarmily Šlaisové 

 1. o činnosti a provozu organizace v nových prostorách na Pospíšilově třídě 

 2. o problematice financování krajských postupových soutěží v oblasti 
neprofesionálního umění 

II.  d o p o r u č u j e  
 1. posílit rozpočet Střediska amatérské kultury Impuls o částku 300 tisíc Kč, kterou 

organizace získává na pořádání krajských postupových soutěží prostřednictvím 
krajských dotačních programů 

 2. vyvolat jednání k problematice financování krajských postupových soutěží za 
účasti vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, 
ekonomky odboru, vedoucího oddělení kultury a památkové péče, předsedkyně 
výboru pro kulturu a památkovou péči a ředitelky Střediska amatérské kultury 
Impuls 

 

 

K bodu 2 

návrh využití Galerie U Přívozu v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové  
Jednání se zúčastnili zástupci občanského sdružení KK3 - Klub konkretistů MgA. Štěpán Málek a 
Jana Vincencová. Představili svůj záměr celoročního využití Galerie U Přívozu, která je součástí 
budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Zástupci KK3 projednali nejprve svůj 
záměr s ředitelkou krajské knihovny Mgr. Svobodovou. Sdružení pořádá již tradičně výstavy v 
Galerii AMB - Sbor kněze Ambrože v Hradci Králové a v dalších prostorách města, např. v Bílé 
věži či Artkině Centrál. Cílem sdružení je vytvořit prestižní krajskou galerii, která bude 
poskytovat prostor zejména mladým umělcům a studentům výtvarných oborů. Jedním z cílů 
sdružení je mimo jiné realizovat v Hradci Králové Cenu Jindřicha Chalupeckého. Spolupráce 
krajské knihovny se sdružením KK3 by mohla být oboustranně obohacující a soustředit do 
prostor knihovny umělce a širokou veřejnost z celého regionu i ze zahraničí. Vzhledem k tomu, 

že knihovna sama prostory galerie nevyužívá, pouze pronajímá různým zájemcům, dochází ke 
značné rozkolísanosti kvality pořádaných výstav. Knihovna galerii vnímá spíše jako prostředek 

posílení vlastního rozpočtu. Jednou z možností, jak zajistit celoroční koncepční využití Galerie U 
Přívozu, je posílení rozpočtu knihovny o částku potřebnou na provoz galerie. Dle předběžného 
návrhu rozpočtu, které vypracovalo sdružení KK3, činí tato částka cca 300 tisíc Kč. 
 

 Hlasování: 

   Pro  -  8 

   Proti  -  0 

   Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 36/11/2012/VKP 

Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace zástupců sdružení KK3 - Klubu konkretistů ve východních Čechách MgA. 

Štěpána Málka a Jany Vincencové o návrhu koncepčního využití Galerie U Přívozu v 
budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 

II.  d o p o r u č u j e  
  od roku 2013 posílit rozpočet Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové o částku 

potřebnou na financování provozních nákladů Galerie U Přívozu 

 

 

K bodu 3 

zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2011  
Členům výboru byla před jednáním zaslána výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí 
knihoven v roce 2011, kterou předložila krajská knihovna. Knihovna uzavřela tak jako 
v minulých letech smlouvu se šesti pověřenými knihovnami v Hradci Králové, Jičíně, Trutnově, 
Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Kostelci nad Orlicí. Výkon regionálních funkcí byl zajištěn 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje a to částkou ve výši 8 mil. Kč (usnesení ZK/18/1293/2011 ze 
dne 27. ledna 2011). Nejvíce využívanou službou bylo i v roce 2011 poskytování výměnných 
souborů malým obecním knihovnám. Krajská knihovna vydala ve spolupráci s pověřenými 
knihovnami publikaci Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času, která mapuje stav 
knihoven v kraji. Knihovnou roku 2011 v Královéhradeckém kraji se stala Městská knihovna 
v Miletíně, která získala ocenění i v rámci Ceny Ministerstva kultury. Celková částka schválená 

na regionální služby knihoven v roce 2012 činí 8 300 tisíc Kč (usnesení ZK/25/1822/2012  ze dne 

26. ledna 2012). 

 

Členům výboru byl na vědomí zaslán dopis PhDr. Víta Richtera, předsedy Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků České republiky, předsedovi vlády. Dopis se týká rozhodnutí 
Ministerstva vnitra ČR ukončit k 28. březnu 2012 Projekt internetizace knihoven. V případě, že 
stát ukončí finanční podporu připojení obecních knihoven k internetu, budou muset obce toto 

připojení řešit z vlastního rozpočtu, což by mohlo nejvíce postihnout malé obecní knihovny. 

Krajská knihovna se v současné době ve spolupráci s pověřenými knihovnami snaží nalézt 
nejvhodnější řešení.  
 

 

 USNESENÍ 36/12/2012/VKP 

Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. zprávu o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2011 

 2. informaci o rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ukončit k 28. březnu 2012 Projekt 

internetizace knihoven 
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K bodu 4 

různé, diskuze  
Hostem březnového jednání výboru byl starosta města Hořic Ivan Doležal.  Informoval o 650. 
výročí založení města a zároveň 200. výročí zahájení výroby krajové speciality Hořických 

trubiček. Město připravuje oslavy doprovázené bohatým kulturním programem za účasti 
družebních měst z Polska, Maďarska a Slovenska. Na kulturní projekt s názvem Tradice 
partnerských měst, spojený s výročím města i tradičního výrobku Hořických trubiček požádalo 
město Hořice o dotaci z krajského dotačního programu.  
 

Předsedkyně výboru informovala o společném jednání správních a dozorčích rad obecně 
prospěšných společností Klicperova divadla, Divadla Drak a Filharmonie Hradec Králové, které 
se konalo dne 21. února 2012 v Klicperově divadle. Na jednání byl Královéhradecký kraj 
opětovně kritizován za výši příspěvku poskytovaného na financování provozu OPS. 
 

J. Vydarená informovala o rozhodnutí ředitele Střední průmyslové školy kamenické a sochařské 
v Hořicích Ing Moravce účastnit se chystaných oslav příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Další konkrétní jednání proběhnou mezi ředitelem kamenické školy a Zlínským krajem, 
který chystané oslavy iniciuje. 
 

USNESENÍ 36/13/2012/VKP 

Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. informaci starosty města Hořic Ivana Doležala o přípravách výročí založení města 

a výročí zahájení výroby hořických trubiček 

 2. informaci předsedkyně výboru o společném jednání správních a dozorčích rad 
obecně prospěšných společností Klicperova divadla, Divadla Drak a Filharmonie 
Hradec Králové 

 3. informaci týkající se rozhodnutí Střední průmyslové školy kamenické a sochařské 
v Hořicích účastnit se chystaných oslav příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu 

 

 

Závěr 

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast a vzhledem 

k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15 hodin jednání ukončila. Příští zasedání 
se uskuteční dne 5. dubna 2012 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje, v zasedací místnosti č. P1. 412. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Václava Domšová 

                                                                                       předsedkyně výboru 

                                                                                                 

zapsala: J. Vydarená 

tajemnice výboru 

 


