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Z á p i s 

 
z 21. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 18. listopadu 2010 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje 

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

 
  1.  návrh rozdělení finanční částky určené na provoz obecně prospěšných společností  
  2.  informace o průběžných výsledcích auditu příspěvkových organizací 

Královéhradeckého kraje, prováděném společností Price Waterhouse Coopers, s.r.o. 
Praha  

  3.  vyhlášení krajských dotačních programů pro oblast kultury a památkové péče v roce 
2011  

  4.  informace o úspěšných žádostech příspěvkových organizací kraje o dotace z ROP  
  5.  plán zasedání v roce 2011  
  6.  žádost města Rokytnice v Orlických horách o prodloužení platnosti smlouvy o půjčce  
  7.  různé, diskuze  
 
 
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 21. jednání 
výboru byl jednomyslně schválen. 
 
K bodu 1 
návrh rozdělení finanční částky určené na provoz obecně prospěšných společností  
Finanční částka určená na spolufinancování provozu obecně prospěšných společností - 
Klicperova divadla o.p.s., Divadla Drak a Mezinárodního institutu figurálního divadla, o.p.s. a 
Filharmonie Hradec Králové, o.p. s - byla oproti roku 2009 posílena o 500 tisíc Kč na stávajících 
5 500 tisíc Kč. Výbor doporučuje rozdělit částku formou zálohy s tím, že počátkem roku 2011 
obdrží každá společnost 1 mil. Kč a zbývající částka bude rozdělena podle výsledků analýzy 
regionálních dopadů kulturních institucí nacházejících se na území města Hradce Králové, 
kterou nechal Královéhradecký kraj vypracovat. Výsledky analýzy budou známy do konce 
měsíce června 2011. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -   0 
         Zdržel se              -   0 
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 USNESENÍ 21/37/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit rozdělení finanční částky ve výši 5 500 tisíc Kč určené na financování 

provozu obecně prospěšných společností - Klicperova divadla o.p.s., Divadla Drak a 
Mezinárodního institutu figurálního divadla, o.p.s. a Filharmonie Hradec Králové, 
o.p.s.; 1 mil. Kč obdrží každá společnost počátkem roku 2011, zbývající částka bude 
rozdělena na základě výsledků analýzy regionálních dopadů kulturních institucí 
nacházejících se na území města Hradce Králové  

 
K bodu 2 
informace o průběžných výsledcích auditu příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje, 
prováděném společností Price Waterhouse Coopers, s.r.o. Praha  
MgA. Kulhavá informovala o jednání se společností Price Waterhouse Coopers, s.r.o. Praha, 
které se uskutečnilo dne 4. listopadu 2010 v budově krajského úřadu a na kterém zástupci 
společnosti PWC prezentovali průběžné výsledky auditu příspěvkových organizací 
Královéhradeckého kraje. Zástupci PWC poukázali na chybějící strategický dokument v oblasti 
kultury, podle nějž by bylo možné příspěvkové organizace metodicky vést, kontrolovat a 
hodnotit. Po prvních návštěvách všech organizací se společnost zaměřila na instituce s větším 
počtem zaměstnanců, především na Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové a Galerii moderního umění v Hradci Králové. Zkoumání bylo 
mimo jiné zaměřeno na schopnost organizací získávat finanční prostředky mimo příspěvek 
zřizovatele a také na konkrétní pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců. Společnost přislíbila 
závěrem předložit modelovou strukturu malé i velké organizace. Konečné výsledky auditu by 
měly být předloženy do konce měsíce listopadu 2010. 
 
 USNESENÍ 21/38/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o průběžných výsledcích auditu příspěvkových organizací 

Královéhradeckého kraje, prováděném společností Price Waterhouse Coopers, 
s.r.o. Praha 

 
K bodu 3 
vyhlášení krajských dotačních programů pro oblast kultury a památkové péče v roce 2011  
Ing. Špelda informoval o dotačních programech v oblasti kultury pro rok 2011 včetně schválené 
finanční částky 5 mil. Kč. Výbor doporučuje z pěti stávajících programů vyhlásit čtyři: 
1. Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit s výší finančních 
prostředků 1 300 tisíc Kč a označením 11KPG01 
2. Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje s výší finančních prostředků 
2 200 tisíc Kč a označením 11KPG02 
3. Podpora publikační činnosti a literatury s výší finančních prostředků 300 tisíc Kč a označením 
11KPG03 
4. Obnova historických varhan s výší finančních prostředků 1 200 tisíc Kč a označením 11KPG04 
Termínem vyhlášení dotačních programů má být 13. prosinec 2010, uzávěrka pro podání 
žádostí 28. února 2011. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
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         Proti  -  0 
         Zdržel se               -  0 
 
 USNESENÍ 21/39/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit vyhlášení dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti kultury 

pro rok 2011 včetně alokace finančních prostředků: 
1. 11KPG01 - Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních 
aktivit - 1 300 tisíc Kč 
2. 11KPG02 - Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje - 2 
200 tisíc Kč 
3. 11KPG03 - Podpora publikační činnosti a literatury - 300 tisíc Kč 
4. 11KPG04 - Obnova historických varhan - 1 200 tisíc Kč 
  

K bodu 4 
informace o úspěšných žádostech příspěvkových organizací kraje o dotace z ROP  
PhDr. Mertlík informoval o úspěšných žádostech příspěvkových organizací kraje o dotace z ROP. 
Schválené projekty z ROP, 14. kolo výzvy, oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a 
doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu: 
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu 
Celková hodnota projektu                                      5 346 560 Kč 
Způsobilé výdaje                                                       5 246 560 Kč  
Schválená dotace z EU                                             4 459 576 Kč 
 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 
Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách (Vamberk) 
Celková hodnota projektu                                       36 111 107 Kč 
Způsobilé výdaje                                                       32 714 277 Kč 
Schválená dotace z EU                                             27 807 136 Kč 
 
Město Rokytnice v Orlických horách a  Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou 
Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice 
Celkové hodnota projektu 
Způsobilé výdaje                                                       42 202 280 Kč 
Schválená dotace z EU                                             35 871 937 Kč 
 
Integrovaný operační program, oblast podpory Výzkum a vývoj pro inovaci 
 
Královéhradecký kraj plus partner Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 
Digitální planetárium v Hradci Králové 
Celková hodnota projektu                                      105 977 899 Kč 
Způsobilé výdaje                                                       104 673 499 Kč 
Očekávaná dotace z EU                                             88 972 474 Kč 
 
Ceny jsou uvedeny s DPH. 
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MgA. Kulhavá v této souvislosti informovala o úspěšnosti projektu Revitalizace Kuks, který získal 
z ROP dotaci ve výši 20 mil. Kč. 
 
USNESENÍ 21/40/2010/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 úspěšných žádostech příspěvkových organizací kraje o 

dotace z ROP 
 
K bodu 5 
plán zasedání v roce 2011  
Byly stanoveny termíny jednání výboru v roce 2011: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 26. 5., 9. 6., 25. 
8. (rozdělení finančních prostředků obecně prospěšným společnostem), 15. 9., 13. 10., 10. 11. a 
15. 12. 2011. Termíny jsou předběžné, mohou se dle aktuální potřeby změnit. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -  0 
         Zdržel se   -  0 
 
 USNESENÍ 21/41/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  s plánem zasedání v roce 2011 v následujících termínech: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 

4., 26. 5., 9. 6., 25. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11. a 15. 12. 2011 
 
K bodu 6 
žádost města Rokytnice v Orlických horách o prodloužení platnosti smlouvy o půjčce  
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/12/856/2010 ze dne 25. 3. 2010 byla 
městu Rokytnici v Orlických horách schválena půjčka z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve 
výši 700 tisíc Kč na předfinancování projektové dokumentace projektu Obnova bývalé sýpky v 
Rokytnici v Orlických horách pro umístění muzejní expozice. Ke dni 28. 6. 2010 uhradil dlužník 
Královéhradeckému kraji částku ve výši 130 880,- Kč.  
Projekt se dostal na seznam projektů, které budou podpořeny, dosud však nebyla mezi městem 
Rokytnice v Orlických horách a Radou soudržnosti NUTS II Severovýchod podepsána smlouva o 
poskytnutí dotace. Z toho důvodu nemohla být podána žádost o proplacení první části nákladů 
projektu. Město Rokytnice v Orlických horách se zavázalo do konce měsíce listopadu 2010 
uhradit Královéhradeckému kraji ještě částku ve výši 69 120,- Kč a zároveň žádá o prodloužení 
termínu splatnosti půjčky do 30. dubna 2011. Výbor doporučuje prodloužení platnosti smlouvy 
schválit. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -  0 
         Zdržel se   -  0 
 
 USNESENÍ 21/42/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I. d o p o r u č u j e  
  schválit prodloužení platnosti smlouvy o půjčce městu Rokytnici v Orlických horách 

do 30. dubna 2011 
 
K bodu 7 
různé, diskuze  
Vzhledem k tomu, že říjnového výjezdního zasedání výboru se nezúčastnili všichni členové 
výboru, informovala předsedkyně výboru o návštěvě Muzea války roku 1866 v obci Chlum. 
 
MgA. Kulhavá informovala o připravované reorganizaci KÚ a vzniku nového investičního 
odboru, který bude fungovat od 1. ledna 2011. 
 
Ing. Špelda informoval o materiálu, který zpracoval odbor grantů a dotací a který analyzuje 
poskytnuté dotace z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti kultury v roce 2010. 
Písemný materiál byl členům výboru zaslán před zasedáním viz příloha zápisu. 
 
 USNESENÍ 21/43/2010/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 předsedkyně výboru Ing. Domšové o návštěvě Muzea války 1866 v 

obci Chlum 
 2. informaci MgA. Kulhavé o zřízení nového investičního odboru Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje od 1. 1. 2011 
 3. informaci Ing. Špeldy o Analýze dotačních programů v oblasti kultury a 

památkové péče v roce 2010 
 
 
Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast na jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:30 hodin jednání ukončila. 
Příští jednání se uskuteční dne 16. prosince 2010 od 13 hodin v penzionu U Lukáše v Hradci 
Králové. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


