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                                                                            Z á p i s 
 
z 27. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 14. dubna 2011 od 15 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 

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

  1.  posouzení žádostí z dotačního programu 11KPG02 - Obnova památkového fondu na 
území Královéhradeckého kraje  

  2.  posouzení žádostí z dotačního programu 11KPG04 - Obnova historických varhan  
  3.  informace ředitele chlapeckého sboru Boni pueri PhDr. Pavla Horáka, Ph.D. o situaci 

ve sboru a jeho údajném rozdělení  
 
 
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 1 
posouzení žádostí z dotačního programu 11KPG02 - Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje  
Výboru byl předložen přehled došlých žádostí o dotace z programu 11KPG02 - Obnova 
památkového fondu na území Královéhradeckého kraje. Podklady obsahovaly kód žádosti, 
název žadatele, typ žadatele, název projektu, celkové náklady, bodové hodnocení, výši žádané 
podpory,  návrh dotace dle hodnotících kritérií, částku doporučenou oddělením kultury a 
památkové péče, jinou podporu, dotaci v roce 2010 a slovní hodnocení odboru GD. Z celkového 
počtu 117 žádostí komise doporučila k podpoře 62 projekty v celkové výši 10 mil. Kč dle přílohy 
č. 1 zápisu -  projekty 11KPG02 doporučené k podpoře. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 7 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 27/25/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnout dotaci v celkové výši 10 mil. Kč žadatelům z dotačního programu 

11KPG02 - Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje dle 
přílohy č. 1 zápisu 
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K bodu 2 
posouzení žádostí z dotačního programu 11KPG04 - Obnova historických varhan  
Výboru byl předložen přehled došlých žádostí o dotace z programu 11KPG04 - Obnova 
historických varhan. Podklady obsahovaly kód žádosti, název žadatele, název projektu, stručný 
popis a cíl projektu, bodové hodnocení, celkové náklady,  výši žádané podpory,  návrh dotace 
dle hodnotících kritérií, částku doporučenou oddělením kultury a památkové péče, dotaci 
v roce 2010,  slovní hodnocení odboru GD, rok výroby nástroje a zda je  prohlášenou kulturní 
památkou. Z celkového počtu 18 žádostí komise doporučila k podpoře 8 projektů v celkové výši 
1,2 mil. Kč dle přílohy č. 2 zápisu -  projekty 11KPG04 doporučené k podpoře. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 7 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 27/26/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnout dotaci v celkové výši 1,2 mil. Kč žadatelům z dotačního programu 

11KPG04 - Obnova historických varhan dle přílohy č. 2 zápisu 
 
 
K bodu 3 
informace ředitele chlapeckého sboru Boni pueri PhDr. Pavla Horáka, Ph.D. o situaci ve sboru 
a jeho údajném rozdělení  
Z důvodu nejasností týkajících se údajného rozdělení Českého chlapeckého sboru Boni pueri 
pozval výbor na své zasedání zřizovatele a ředitele Boni pueri PhDr. Pavla Horáka, Ph.D. Ředitel 
ozřejmil historii vzniku i současné fungování sboru včetně pokusu o jeho rozdělení, který 
osobně považuje za nekalou soutěž a poškozování ochranné známky. Paralelně vedle Boni pueri 
vznikl chlapecký sbor Pueri auri, složený z části bývalých členů Boni pueri a vedený p. 
Mertincem (bývalým žákem dr. Horáka),  který dle mínění ředitele využívá spodoby názvu. 
V současné době připravují právníci Boni pueri podání na nekalou soutěž a poškozování 
ochranné známky. Vzhledem k tomu, že trvalá záštita Rady Královéhradeckého kraje byla 
poskytnuta Českému chlapeckému sboru Boni pueri, doporučuje výbor ponechat částku ve výši 
80 tisíc Kč, určenou na reprezentaci kraje v zahraničí, tomuto pěveckému tělesu.  
 
 
 USNESENÍ 27/27/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    informaci ředitele Českého chlapeckého sboru Boni pueri PhDr. Pavla Horáka, Ph.D. o 

situaci ve sboru 

II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   

    poskytnout Českému chlapeckému sboru Boni pueri částku ve výši 80 tisíc Kč z 

dotačního programu 11KPG01 - Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních 

kulturních aktivit 
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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 16 hodin jednání ukončila. Příští 
jednání se uskuteční dne 26. května 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje v zasedací místnosti P1.118. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Václava Domšová                                                                 
                                                                                                           předsedkyně výboru                                                                     

 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


