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                                                                            Z á p i s 
 
z 32. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 13. října 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
 

 
Přítomni:   Ing. Václava Domšová, Karel Švenka, Věra Hlostová, Jiří Gangur, Ing. arch. Jan Falta, 

PaedDr. Josef Lukášek, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Marek Dvorský, JUDr. Libuše 
Růčková, Jiří Žák, 

 
 
Omluveni:  Vladimír Pejřil, Ing. Vladimír Derner, PaedDr. Marta Pohnerová, 
 
Program jednání: 

 
  1.  žádost společnosti České doteky hudby EM-ART, o.p.s. o částku ve výši 800 tisíc Kč na 

uspořádání Dvořákova festivalu 2012  
  2.  účast Královéhradeckého kraje v projektu Rok spisovatelky Boženy Němcové  
  3.  podmínky dotačních programů Královéhradeckého kraje vyhlášených pro rok 2012  
  4.  návrh udělení ceny Královéhradeckého kraje Zlatý kolovrat 2012  
  5.  různé, diskuze  
 
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. 
 
K bodu 1 
žádost společnosti České doteky hudby Praha o částku ve výši 800 tisíc Kč na uspořádání 
Dvořákova festivalu 2012  
Předsedkyně výboru informovala o žádosti společnosti České doteky hudby EM-ART, o.p.s. 
adresované 1. náměstkovi hejtmana Ing. Táborskému o finanční částku ve výši 800 tisíc Kč na 
uspořádání Dvořákova festivalu v roce 2012. Dvořákův festival je od roku 2011 zařazen mezi 
akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje s přidělením finanční částky 300 tisíc Kč.  
Společnost tedy žádá pro rok 2012 o navýšení této částky o 800 tisíc Kč. Pro srovnání je třeba 
uvést, že stěžejní akce Královéhradeckého kraje jako např. mezinárodní festival Divadlo 
evropských regionů mají přidělenou maximální částku 250 tisíc Kč. Město Červený Kostelec 
získává od kraje na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu 200 tisíc Kč. Výbor se shodl na 
tom, že Dvořákův festival není pro Královéhradecký kraj prioritou a že by kraj měl naopak více 
podporovat projekty věnované regionálním osobnostem jako např. K. J. Erben či Božena 
Němcová. 
 
Hlasování: 
  Pro  - 10 
  Proti  -   0 
  Zdržel se -   0 
 
 USNESENÍ 32/47/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
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I. p r o j e d n a l  
  žádost společnosti České doteky hudby EM-ART, o.p.s. o částku ve výši 800 tisíc Kč na 

uspořádání Dvořákova festivalu 2012 
II.  n e d o p o r u č u j e  
  schválit navýšení finančních prostředků společnosti České doteky hudby EM-ART, 

o.p.s. na uspořádání Dvořákova festivalu v roce 2012 
 
K bodu 2 
účast Královéhradeckého kraje v projektu Rok spisovatelky Boženy Němcové 
Starosta města České Skalice Tomáš Hubka informuje ve svém dopise ze dne 29. září 2011 o 
projektu Rok spisovatelky Boženy Němcové, který město připravuje v roce 2012 u příležitosti 
150. výročí úmrtí spisovatelky. V rámci oslav budou pro celý rok probíhat kulturní a společenské 
akce, výstavy, besedy, budou vycházet tiskoviny apod. Město Česká Skalice žádá kraj o 
spolupráci na projektu i o finanční pomoc. Výbor doporučuje projekt podpořit částkou ve výši 
200 tisíc Kč. 
 
Hlasování: 
  Pro  - 10 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 32/48/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
 
I. p r o j e d n a l  
  žádost města Česká Skalice o účast Královéhradeckého kraje na projektu Rok 

spisovatelky Boženy Němcové 
II.  d o p o r u č u j e  
  podpořit projekt města Česká Skalice Rok spisovatelky Boženy Němcové finanční 

částkou ve výši 200 tisíc Kč 
 
K bodu 3 
podmínky dotačních programů Královéhradeckého kraje vyhlášených pro rok 2012  
Členům výboru byly elektronicky zaslány podmínky dotačních programů Královéhradeckého 
kraje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2012. Zároveň byla zaslána i Dotační strategie 
2010 - 2013 včetně Akčního plánu Dotační strategie na rok 2012. Dosud však není znám objem 
finančních prostředků určených na dotační programy, není tedy ani zřejmé, kolik programů 
bude s ohledem na výši těchto prostředků vyhlášeno. Výbor požaduje, aby se listopadového 
jednání zúčastnil Ing. Zadrobílek, vedoucí oddělení grantů a dotací, a informoval o výši 
finančních prostředků určených na dotační programy v roce 2012. Ing. arch. Falta podotkl, že 
výraz „rekonstrukce“ by se měl v dotačních programech určených na podporu památkových 
objektů nahradit slovem „obnova“, což je odpovídající jak z hlediska památkového zákona, tak 
z hlediska ekonomického (výraz rekonstrukce je ustálen výhradně pro investiční dotace). 
 
Hlasování: 
  Pro  - 10 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
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 USNESENÍ 32/49/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
 
I. d o p o r u č u j e  
 1. schválit aktualizaci Dotační strategie 2010 - 2013 včetně Akčního plánu Dotační 

strategie na rok 2012 
 2. schválit podmínky dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti kultury 

a památkové péče pro rok 2012 
 
K bodu 4 
návrh udělení ceny Královéhradeckého kraje Zlatý kolovrat 2012  
Oddělení kultury a památkové péče předložilo návrh kandidátů na udělení ceny 
Královéhradeckého kraje Zlatý kolovrat 2011. Navrženými kandidátkami jsou Miroslava 
Šustrová z Vamberka, obor paličkovaná krajka a PhDr. Dana Holmanová z Třebihoště, obor 
zdobený perník viz příloha zápisu. Výbor navržené kandidátky jednomyslně doporučuje 
k udělení ceny. 
 
Hlasování: 
  Pro  - 10 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 32/50/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit předložené kandidáty na udělení ceny Královéhradeckého kraje Zlatý 

kolovrat 2011 dle přílohy usnesení 
 
K bodu 5 
různé, diskuze  
PhDr. Mertlík informoval o návrhu rozpočtu kapitoly 16  - kultura na rok 2012. Příspěvkovým 
organizacím v oblasti kultury nebudou jejich rozpočty zásadním způsobem kráceny. Studijní a 
vědecké knihovně bude provozní příspěvek posílen na nákup knih, Muzeu východních Čech na 
Muzeum války roku 1866. Citelně menší příspěvek bude z důvodu dlouhodobých ekonomických 
problémů poskytnut Hvězdárně v Úpici, což bylo projednáno s novým ředitelem. Částka 2 900 
tisíc Kč je vyčleněna na akce s trvalou záštitou rady kraje, 8 300 tisíc Kč na výkon regionálních 
funkcí knihoven (oproti roku 2011 posílení o 300 tisíc Kč), na provoz obecně prospěšných 
společností zůstává částka 5 500 tisíc Kč. Částka 2 900 tisíc Kč je určena na spolufinancování 
Muzea Podkrkonoší v Trutnově, částka 300 tisíc Kč na Archeopark ve Všestarech. 1 mil. Kč je 
v kapitole 16 ponechán jako rezerva určená na památkovou péči, z toho 400 tisíc Kč bude 
hrazeno za vypracování plánu ochrany Městské památkové zóny města Hradce Králové, který 
nechal kraj vypracovat v říjnu 2011. Oddělení kultury bude řešit 2 případy požadovaného 
nálezného za nález stříbrných mincí. Z kapitoly 16 bude nutné hradit neuznatelné výdaje 
projektů dotovaných z evropských fondů. 250 tisíc Kč bude z fondu rozvoje a reprodukce čerpat 
Galerie výtvarného umění v Náchodě na nákup obrazu ruského malířství 19. století 
(zastupitelstvo bude schvalovat 1. 12. 2011). Závěrem PhDr. Mertlík informoval, že Galerie 
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moderního umění v Hradci Králové usiluje o získání evropské dotace na celkovou obnovu 
galerie jako nemovité kulturní památky. 
 
J. Vydarená informovala o žádosti občanského sdružení Divadelní soubor Erben o převzetí trvalé 
záštity Rady Královéhradeckého kraje nad konáním Národní přehlídky seniorského divadla, 
která se bude od roku 2012 konat v Miletíně. Od roku 2012 se měla v našem kraji konat i 
národní přehlídka činoherního divadla, neboť v úzkém výběru pro její pořádání bylo město 
Červený Kostelec. Přehlídka se však nakonec bude konat v jižních Čechách. I s ohledem na 
skutečnost, že z našeho kraje byla pořadatelsky odsunuta národní přehlídka Dětská scéna 
Trutnov, která se od letošního roku koná ve Svitavách, doporučuje výbor zařadit Národní 
přehlídku seniorského divadla v Miletíně mezi akce s trvalou záštitou rady kraje a vyčlenit na její 
pořádání částku ve výši 100 tisíc Kč. 
 
Hlasování: 
  Pro  - 10 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 32/51/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci PhDr. Mertlíka o rozpočtu Královéhradeckého kraje - kapitoly 16 pro rok 

2012 
II.  p r o j e d n a l  
  žádost občanského sdružení Divadelní soubor Erben o převzetí trvalé záštity Rady 

Královéhradeckého kraje nad konáním Národní přehlídky seniorského divadla v 
Miletíně 

III. d o p o r u č u j e  
  zařadit Národní přehlídku seniorského divadla v Miletíně od roku 2012 mezi akce s 

trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje s přidělením finanční částky ve výši 
100 tisíc Kč na její uspořádání 

 
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 
výjezdní zasedání se uskuteční dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Václava Domšová 
                                                                                       předsedkyně výboru 
                                                                                                 

zapsala: J. Vydarená 
tajemnice výboru 

 
 


