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                                                   Z á p i s 

 
z 23. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 13. ledna 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

 
 
Přítomni:   Ing. Václava Domšová,  Karel Švenka, Jiří Gangur, JUDr. Libuše Růčková, Jiří Žák, 
                   PaedDr. Josef Lukášek, Marek Dvorský, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., 
                   Věra Hlostová, PaedDr. Marta Pohnerová, Ing. arch. Jan Falta 
 
Omluveni:  Ing. Vladimír Derner, Vladimír Pejřil 
 
Program jednání: 

 
  1.  stanovisko k výsledkům auditu příspěvkových organizací zřizovaných 

Královéhradeckým krajem v oblasti kultury  
  2.  informace z jednání Rady Královéhradeckého kraje konaného dne 5. ledna 2011  
  3.  nabídka spolupráce v Programu regenerace MPR a MPZ  
  4.  žádost města Rokytnice v Orlických horách o úhradu části nezpůsobilých výdajů 

projektu  
  5.  návrh složení hodnotící komise pro dotační programy Královéhradeckého kraje a 

termínu jednání  
  6.  různé, diskuze  
 
 
Jednání v 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Václava Domšová. Uvítala přítomné a upozornila na 
materiály, které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
Program jednání výboru byl jednomyslně schválen. 
 
K bodu 1 
stanovisko k výsledkům auditu příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým 
krajem v oblasti kultury  
Členům výboru byla elektronicky zaslána závěrečná zpráva vypracovaná společností Price 
Waterhouse Coopers, s.r.o. Praha o výsledcích auditu prováděném u příspěvkových organizací 
kraje v oblasti kultury. K výsledkům auditu zaujalo písemné stanovisko oddělení kultury a 
památkové péče. Toto stanovisko bylo členům výboru rovněž zasláno. Výbor se stanoviskem 
oddělení souhlasí a doporučuje, aby Královéhradecký kraj nechal vypracovat koncepci rozvoje 
v oblasti kultury s výhledem alespoň na 5 let a termínem dokončení 30. dubna 2012. Výbor dále 
doporučuje, aby u všech příspěvkových organizací byly sjednoceny účetní systémy. Lze zvážit i 
externě vedené účetnictví pro všechny organizace, pokud by takové řešení znamenalo pro kraj 
úsporu.  Z dalších doporučení se výbor přiklání k podpoře motivace jednotlivých organizací 
zvyšovat vlastní příjmy s přihlédnutím k individuálním možnostem a specifikům organizací. 
Výbor se přiklání k zavedení systému komplexního hodnocení činnosti příspěvkových organizací, 
který by motivoval management organizace. Návrh systému hodnocení předloží oddělení 
kultury a památkové péče do konce měsíce března 2011. MgA. Kulhavá k tomu podotkla, že 
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ředitelé příspěvkových organizací by neměli být motivováni pouze platově ale i stanovením 
funkčního období, po jehož uplynutí by museli vlastní koncepci rozvoje organizace obhajovat 
v otevřené konkurenci. 
Výbor nevidí jako šťastný návrh řešení (společnosti PWC) sloučení obou krajských hvězdáren. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 11 
         Proti  -   0 
         Zdržel se               -  0 
 
 USNESENÍ 23/1/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  výsledky auditu příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem v 

oblasti kultury, provedeném společností Price Waterhoose Coopers, s.r.o. Praha 
II.  d o p o r u č u j e  
 1. zpracování samostatné koncepce rozvoje Královéhradeckého kraje v oblasti 

kultury s termínem dokončení 30. dubna 2012 
 2. sjednotit používané účetní systémy příspěvkových organizací 

Královéhradeckého kraje v oblasti kultury 
 3. zvyšovat vlastní příjmy příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury dle 

možností jednotlivých institucí 
 4. zavést komplexní hodnocení činnosti příspěvkových organizací kraje v oblasti 

kultury dle návrhu oddělení kultury a památkové péče s termínem vypracování 
31. března 2011 

III. n e s o u h l a s í  
  s doporučením společnosti Price Waterhouse Coopers, s.r.o. Praha sloučit 

Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové s Hvězdárnou v Úpici 
 
K bodu 2 
informace z jednání Rady Královéhradeckého kraje konaného dne 5. ledna 2011  
Bc. Vydarená informovala, že Rada Královéhradeckého kraje převzala dne 5. ledna 2011 trvalou 
záštitu nad konáním 21 kulturních akcí a dále nad dvěma pěveckými tělesy. Na realizaci 
vybraných kulturních akcí jsou vyčleněny finanční částky, u pěveckých těles (pěvecké sbory Jitro 
a Boni pueri) je záštita rady bez finančního plnění s tím, že na reprezentaci Královéhradeckého 
kraje mohou sbory požádat o dotaci z dotačního programu na podporu kulturních aktivit, který 
je právě vyhlášen s termínem pro podání žádosti do 28. února 2010. Rada dále schválila 
poskytnutí finančních prostředků na provoz obecně prospěšných společností a to dle 
doporučení výboru formou záloh s tím, že počátkem roku obdrží společnosti po 1 mil. Kč a 
zbývající částka bude rozdělena na základě výsledků analýzy regionálních dopadů kulturních 
institucí na území města Hradce Králové. Výsledky budou známy v červnu 2011. Rada schválila i 
rozdělení finanční částky ve výši 8 mil. Kč určené na výkon regionálních služeb knihoven. 
Rozdělení této částky bylo radě předloženo po předchozí konzultaci se Studijní a vědeckou 
knihovnou v Hradci Králové. 
 
 USNESENÍ 23/2/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace J. Vydarené z jednání Rady Královéhradeckého kraje konaného dne 5. 
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ledna 2011 
 
K bodu 3 
nabídka spolupráce v Programu regenerace MPR a MPZ  
Tak jako koncem roku 2009 obdržel hejtman Královéhradeckého kraje dne 15. prosince 2010 
nabídku Ministerstva kultury ČR týkající se spolupráce při administraci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program je určen na obnovu 
kulturních památek a na jeho vícezdrojovém financování se podílí stát, město a vlastník 
památky. Od roku 2004 administrují tuto agendu v Královéhradeckém kraji města zařazená do 
programu regenerace. Pokud by měl tuto agendu, spočívající ve vydání rozhodnutí o poskytnutí 
státní dotace, jejím uvolnění, kontrole jejího použití a kontrole vyúčtování, vykonávat krajský 
úřad, znamenalo by to kromě jiného personálně posílit oddělení kultury a památkové péče. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 11 
         Proti  -   0 
         Zdržel se   -   0 
 
 USNESENÍ 23/3/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  odmítnout nabídku Ministerstva kultury ČR administrovat agendu Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro 
území Královéhradeckého kraje v roce 2011 

 
K bodu 4 
žádost města Rokytnice v Orlických horách o úhradu části nezpůsobilých výdajů projektu  
Město Rokytnice v Orlických horách v dopise ze dne 13. listopadu 2010 žádá Královéhradecký 
kraj o úhradu části nezpůsobilých výdajů v souvislosti s projektem „Obnova bývalé sýpky 
v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice“. Tento projekt je schválen 
k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. V průběhu 
administrativní kontroly projektové žádosti byly posuzovatelem některé výdajové položky 
projektu přesunuty do tzv. nezpůsobilých výdajů, které nemohou být financovány z ROP. Jedná 
se např. o interaktivní prvky expozice či audio techniku.  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 11 
         Proti  -   0 
         Zdržel se   -   0 
 
 USNESENÍ 23/4/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit žádost města Rokytnice v Orlických horách o úhradu části nezpůsobilých 

výdajů projektu "Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění 
stálé muzejní expozice" 
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K bodu 5 
návrh složení hodnotící komise pro dotační programy Královéhradeckého kraje a termínu 
jednání  
Ing. Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací, přednesl návrh  složení hodnotící komise pro 
dotační programy v oblasti kultury pro rok 2011. Žádosti čtyř vyhlášených dotačních programů 
by posuzovaly dvě pětičlenné hodnotící komise, přičemž každý člen by zastupoval jeden okres. 
V každé komisi by byl přítomen zástupce odvětvového odboru s hlasem poradním. Jedna 
hodnotící komise by posuzovala žádosti z programu určeného na obnovu kulturních památek a 
obnovu historických varhan, druhá žádosti z programu na podporu kulturních aktivit a 
publikační činnosti. Termín jednání komisí byl stanoven mezi 7. a 14. dubnem tak, aby 14. 
dubna mohl výsledky hodnotící komise schválit výbor pro kulturu a památkovou péči. Výbor 
s tímto návrhem nesouhlasil a rozhodl, že žádosti bude posuzovat třináctičlenná komise složená 
z členů výboru s termíny jednání 7. a 14. dubna 2011.  
 
Hlasování: 
         Pro  - 11 
         Proti  -   0 
         Zdržel se   -   0 
 
 USNESENÍ 23/5/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit třináctičlennou hodnotící komisi pro dotační programy Královéhradeckého 

kraje v oblasti kultury pro rok 2011 s termíny jednání 7. a 14. dubna 2011 
 
K bodu 6 
různé, diskuze  
PhDr. Mertlík informoval, že v období leden - únor 2011 se bude konat regionální konference 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V koncepci památkové péče je zakotvena 
spolupráce Královéhradeckého kraje s tímto sdružením, je tedy třeba získat kontakty na nové 
vedení regionální sekce. 
 
Ing. Zadrobílek vznesl dotaz na možné posílení dotačního programu určeného na obnovu 
kulturních památek, neboť v současné chvíli je v programu alokována částka 2,2 mil. Kč. Posílení 
programu by bylo možné z případného přebytku hospodaření kraje za rok 2010. 
 
 
 USNESENÍ 23/6/2011/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 potřebě získání kontaktů na nové vedení regionální 

sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
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Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast při jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15 hodin jednání ukončila. Příští 
jednání se uskuteční dne 17. února 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


