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                                                   Z á p i s 

 
z 22. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 16. prosince 2010 od 13 hodin v penzionu U svatého Lukáše v Hradci Králové 

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

 
1. žádosti o změny použití dotací z dotačních programů vyhlášených v roce 2010 
2. zpráva o činnosti výboru v roce 2010 
3. diskuze, různé 
 
 
Jednání ve 13 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. Program 22. jednání 
výboru byl jednomyslně schválen. 
 
K bodu 1 
žádosti o změny použití dotací z dotačních programů vyhlášených v roce 2010  
Dne 7. prosince 2010 obdržel odbor grantů a dotací 2 žádosti Východočeského volného 
sdružení pro amatérský film a video, které se týkaly změny termínu ukončení projektu č.  
KPG012010/37 a změny ve výši výdajových položek u stejného projektu - Krajská soutěž 
amatérských filmů. 
Původní termín ukončení projektu byl stanoven na 30. června 2010, sdružení žádá o 
prodloužení termínu do 31. srpna 2010, neboť některé účetní doklady obdrželo po 30. červnu. 
Dále sdružení žádá o změnu ve výši výdajových položek rozpočtu. Jedná se o přesun finančních 
částek u schválených položek, změna se v žádném případě nedotkne výše poskytnuté dotace. 

Hlasování: 
         Pro  - 11 
         Proti  -  0 
         Zdržel se    -  0 
 
 USNESENÍ 22/44/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit prodloužení termínu realizace a provedení změn ve výši výdajových 

položek rozpočtu projektu č. KPG012010/37 - Krajská soutěž amatérských filmů -
viz důvodová zpráva 
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K bodu 2 
zpráva o činnosti výboru v roce 2010  
Předsedkyně výboru Ing. Domšová připravila zprávu o činnosti výboru v roce 2010, která byla 
před jednáním elektronicky zaslána všem členům viz příloha č. 2 zápisu. 
 
 USNESENÍ 22/45/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o činnosti výboru pro kulturu a památkovou péči v roce 2010 
 
K bodu 3 
diskuze, různé  
Ing. Domšová informovala o udělení cen Královéhradeckého kraje Zlatý kolovrat 2010, které 
byly předány dne 8. prosince paní Ines Šťovíčkové z Křinice za obor předení vlny a ruční tkaní  a 
řezbáři Ladislavu Pacholátkovi z Hradce Králové. 
 
Výbor byl dále informován o jmenování nové ředitelky Muzea východních Čech v Hradci 
Králové, kterou je Mgr. Naděžda Machková-Prajzová, Ph.D. z Hradce Králové. Novou ředitelku 
jmenovala Rada Královéhradeckého kraje dne 15. prosince 2010 na základě předchozího 
výběrového řízení. 
 
Dne 17. prosince 2010 proběhla schůzka ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných  
Královéhradeckým krajem v oblasti kultury se zástupci společnosti Price Waterhouse Coopers, 
s.r.o. Praha. Předmětem schůzky byla diskuze k výsledkům auditu procesního nastavení 
jednotlivých institucí. Dne 10. prosince se konalo setkání ředitelů všech příspěvkových 
organizací kraje s hejtmanem a následně porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací 
kraje v oblasti kultury. 
 
Ing. Derner informoval o prezentaci " Využití areálu bývalého ústavu hluchoněmých v Hradci 
Králové", která proběhla dne 14. prosince 2010 a byla určena krajským zastupitelům. V případě 
rekonstrukce památkově chráněné budovy na Pospíšilově třídě v Hradci Králové by měla být 
využívána příspěvkovými organizacemi kraje, mimo jiné Střediskem amatérské kultury Impuls, 
které se v těchto dnech dočasně stěhuje do přístavby původní budovy. Rekonstrukce budovy by 
tak byla uhrazena z prostředků, které kraj ušetří za nájemné v cizích budovách. 
 
PhDr. Mertlík informoval o připravované konferenci Vojenské památky a cestovní ruch, která se 
uskuteční v měsíci březnu 2011 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. 
 
Ing Domšová informovala o jednání se zástupci města Nechanice v souvislosti s nadcházejícím 
výročím narození J. K. Vaňhala v roce 2013. 
 
 USNESENÍ 22/46/2010/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 o udělení ceny Královéhradeckého kraje Zlatý kolovrat 2010 
 2. informaci o jmenování nové ředitelky Muzea východních Čech v Hradci Králové 
 3. informaci o schůzce zástupců společnosti Price Waterhouse Coopers, s.r.o. 

Praha s řediteli příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje 
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 4. informaci Ing. Dernera o prezentaci " Využití areálu bývalého ústavu 
hluchoněmých v Hradci Králové", která proběhla dne 14. prosince 2010 

 5. informaci PhDr. Mertlíka o připravované konferenci Vojenské památky a 
cestovní ruch, která se uskuteční v měsíci březnu 2011 v kongresovém centru 
Aldis v Hradci Králové 

 6. informaci o připravovaném hudebním festivalu v souvislosti s výročím narození 
J. K. Vaňhala v roce 2013 

 
 
Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast na jednání i za 
celoroční práci, popřála všem klidné vánoční svátky a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány 
všechny body programu, v 15:30 hodin jednání ukončila. Příští jednání se uskuteční dne 13. 
ledna 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 


