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Z á p i s 
 

z 1. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 14. ledna 2009 od  15 hodin v budově RegioCentra Nový pivovar, se 

sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Omluveni: Ing. Vladimír Derner 

 

   

Program jednání: 

 

 1.        zahájení, volba ověřovatele zápisu a místopředsedy výboru 

  2.  seznámení s jednacím řádem, volba místopředsedy  

  3.  stanovení termínů jednání v roce 2009  

  4.  informace o činnosti oddělení kultury a památkové péče  

  5.  přehodnocení kulturních akcí se záštitou Rady Královéhradeckého kraje  

  6.  informace o přesídlení Střediska amatérské kultury Impuls  

  7.  informace o systému poskytování finančních prostředků z grantových programů na 

úseku kultury a památkové péče  

  8.  diskuse, různé  

 

 

Jednání v 15 hodin zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Václava Domšová. Uvítala přítomné, upozornila 

na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 

 

 

K bodu l 

zahájení, volba ověřovatele zápisu 

 

 program 1. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje byl jednomyslně schválen 

 

 ověřovatelem zápisu byl  schválen Mgr. Jiří Štěpán 

 

 

K bodu 2 

seznámení s jednacím řádem, volba místopředsedy  
Bc. Vydarená seznámila členy výboru s jednacím řádem a s dalšími informacemi 

organizačního a administrativního charakteru. 

Na návrh předsedkyně výboru byl jednomyslně zvolen místopředseda výboru PaedDr. Josef 

Lukášek. 
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 USNESENÍ 1/1/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  jednací řád a informace týkající se činnosti výboru 

 

II.              v o l í 

                  místopředsedu výboru pro kulturu a památkovou péči PaedDr. Josefa  

                  Lukáška 

 

K bodu 3 

stanovení termínů jednání v roce 2009  
Členové výboru se dohodli na termínech jednání v roce 2009: 19. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 25. 

6., 17. 9., 15. 10., 19. 11. a 10. 12. Jednacími dny budou čtvrtky od 14 hodin. Dle aktuální 

potřeby, např. při hodnocení žádostí o dotace z grantových programů, se výbor sejde vícekrát. 

Rovněž tak výjezdní zasedání budou plánována operativně dle potřeby, zařazeny budou mimo 

jiné návštěvy jednotlivých příspěvkových organizací. 

 

 Hlasování: 
         Pro  - 11 

         Proti  -   0 

         Zdržel se -   0 

 

 USNESENÍ 1/2/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. s o u h l a s í  
  s termíny jednání na rok 2009: 19. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 25. 6., 17. 9., 15. 10., 

19. 11. a 10. 12. 

 

K bodu 4 

informace o činnosti oddělení kultury a památkové péče  
Členům výboru byla předána písemná informace o činnosti oddělení kultury a památkové 

péče, kterou na jednání okomentoval vedoucí oddělení PhDr. Mertlík. Informace se týkala 

činností oddělení vyplývajících ze samostatné i přenesené působnosti kraje, řízení 

příspěvkových organizací včetně příspěvků na provoz v roce 2009 apod. viz příloha „Činnost 

oddělení kultury a památkové péče“.  

 

 USNESENÍ 1/3/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci PhDr. Mertlíka o činnosti oddělení kultury a památkové péče a 

konstatuje, že omezení finančních prostředků v kapitole 16 - kultura by vážně 

ohrozilo zejména činnost příspěvkových organizací 

 

K bodu 5 

přehodnocení kulturních akcí se záštitou Rady Královéhradeckého kraje  
 

Od roku 2002 přebírá Rada Královéhradeckého kraje trvalou záštitu nad konáním vybraných 

kulturních akcí v Královéhradeckém kraji. Záštity jsou spojeny s poskytováním 
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neinvestičních dotací organizátorům jednotlivých akcí. Začátkem každého volebního období 

je seznam akcí přehodnocován. Celková finanční částka, která je součástí kapitoly 16 – 

kultura činí 2 205 tisíc Kč. V současné době seznam zahrnuje 18 kulturních akcí a 2 pěvecká 

tělesa. Úprava pro volební období 2008 - 2012 se týká pouze finančního posílení některých 

stávajících akcí. Navýšení o částku 50 tisíc Kč (ze stávajících 150 tisíc Kč na 200 tisíc Kč) se 

týká celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov, dále o 50 tisíc 

Kč divadelní festival Poláčkovo léto (ze stávajících 50 tisíc Kč na 100 tisíc Kč), o 50 tisíc Kč 

mezinárodní festival pěveckých sborů Královéhradecké sborové slavnosti (ze stávajících 40 

tisíc Kč na 90 tisíc Kč) a o 50 tisíc Kč Hořické mezinárodní sochařské sympozium (ze 

stávajících 50 tisíc Kč na 100 tisíc Kč). Všechny tyto kulturní projekty svou působností a 

rozsahem zdaleka překračují hranice Královéhradeckého kraje a nedostatečnou výši 

přidělených prostředků v minulých letech byli organizátoři nuceni řešit žádostmi o dotaci 

z grantového programu na podporu kulturních aktivit.  

U obou pěveckých těles - Královéhradecký dětský sbor Jitro a Chlapecký sbor Boni pueri - 

výbor navrhuje ponechat záštitu Rady Královéhradeckého kraje, ovšem bez finančního plnění 

s tím, že sbory si mohou na konkrétní akce související s reprezentací Královéhradeckého kraje 

v zahraničí požádat o dotaci z grantových programů. 

 

Hlasování: 
         Pro  - 11 

         Proti  -   0 

         Zdržel se -   0 

 

 USNESENÍ 1/4/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. d o p o r u č u j e  
  přehodnotit kulturní akce se záštitou Rady Královéhradeckého kraje dle 

návrhu oddělení kultury a památkové péče 

 

K bodu 6 

informace o přesídlení Střediska amatérské kultury Impuls  
Bc. Vydarená informovala o Radou Královéhradeckého kraje i Radou města Hradce Králové 

schváleném záměru přesídlení Střediska amatérské kultury Impuls z nevyhovujících prostor 

v Okružní ulici č.p.1130 do budovy č.p. 626 na Eliščině nábřeží, kde se uvolnily prostory po 

Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Přestěhování střediska musí předcházet nutné 

stavební úpravy, které jsou včetně finančních nákladů obsaženy v projektové dokumentaci, 

kterou nechalo vypracovat středisko Impuls. Je nutné zahájit jednání s vedením  města Hradec 

Králové, majitelem přízemních prostor budovy č.p. 626, a zároveň s vedením 

Královéhradeckého kraje o možnostech finančního zajištění nutných prací. 

 

 Hlasování: 
         Pro  - 11 

         Proti  -   0 

         Zdržel se -   0 

 

 USNESENÍ 1/5/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
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  informaci Bc. Vydarené o záměru přesídlení Střediska amatérské kultury 

Impuls do budovy č.p. 626 na Elišině nábřeží v Hradci Králové 

II.  d o p o r u č u j e  
  předsedkyni výboru pro kulturu a památkovou péči Ing. Domšové projednat s 

vedením města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje finanční zajištění 

nutných stavebních úprav budovy č.p. 626 v Hradci Králové 

 

K bodu 7 

informace o systému poskytování finančních prostředků z grantových programů na 

úseku kultury a památkové péče  
Bc. Vydarená informovala o systému poskytování finančních prostředků z grantových 

programů na úseku kultury a památkové péče, který funguje od roku 2002. K původně třem 

programům na podporu kulturních aktivit, publikační činnosti a památkově chráněných 

objektů přibyly v loňském roce dva nové - program na obnovu historických varhan a 

hodnotných objektů, které nejsou prohlášenými kulturními památkami. Programy 

administruje oddělení kultury a památkové péče včetně předběžných, průběžných a 

následných kontrol a přípravy materiálů pro hodnotící grantovou komisi. V letošním roce jsou 

žádosti podávány prostřednictvím nového elektronického systému Benefit 7, který je 

dostupný na internetových stránkách Královéhradeckého kraje na adrese https://benefit.kr-

kralovehradecky.cz 

 

 USNESENÍ 1/6/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Bc. Vydarené o systému poskytování finančních příspěvků z 

grantových programů na úseku kultury a památkové péče 

 

K bodu 8 

diskuse, různé  
Jednání výboru navštívila na pozvání předsedkyně výboru Ing. Klára Dostálová, ředitelka 

Centra evropského projektování, aby informovala o projektu revitalizace Kuksu a jeho 

připravenosti získat finanční prostředky z evropských fondů. Výbor konstatoval,  že 

revitalizace Kuksu by měla být nadále jednou z hlavních priorit Královéhradeckého kraje. 

 

 USNESENÍ 1/7/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Ing. Dostálové, ředitelky Centra evropského projektování, o 

připravenosti projektu revitalizace Kuksu a konstatuje, že tento projekt 

zůstává i nadále významnou prioritou kraje v oblasti kultury a památkové 

péče 
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Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala členům výboru pro kulturu a památkovou péči za  účast na 

jednání a vzhledem k tomu, že byly v 17 hodin vyčerpány všechny body programu, jednání 

ukončila.  

 

 

  

 

                 Ing. Václava Domšová                                                Mgr. Jiří Štěpán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jaroslava Vydarená 

tajemnice výboru 

                  předsedkyně výboru                        ověřovatel zápisu 


