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Z á p i s 

 
ze 7. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 21. května 2009 od 14 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03Hradec Králové, v zasedací místnosti P1.412 

 
 
Přítomni: Ing. Václava Domšová, Jiří Gangur, Věra Hlostová, Karel Švenka, Marek Dvorský, 

PaedDr. Marta Pohnerová, Ing. arch. Jan Falta 
 
Omluveni: Ing. Vladimír Derner, PaedDr. Josef Lukášek,  
 
Neomluveni:  Ing. Josef Šimurda, Jiří Žák, Mgr. Jiří Štěpán, Vladimír Pejřil 
 
Hosté:              PhDr. Bc. Jiří Nosek, PhDr. Pavel Mertlík 
 

Program jednání: 

 
  1.  aktuální informace z porady ředitelů příspěvkových organizací Královéhradeckého 

kraje  
  2.  zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2008  
  3.  návrh poskytnutí finanční podpory Muzeu amatérského divadla v Miletín, Středisku 

amatérské kultury Impuls a společnosti, Pro-centrál, o.s. Hradec Králové 
  4.  plán ochrany památkových rezervací a zón  
  5.  návrh výjezdních zasedání v měsících červnu a září 2009  
  6.  různé, diskuze  
 
 
Jednání 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 zaslány před 
zasedáním. 
 
K bodu 1 
aktuální informace z porady ředitelů příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje  
Ing. Domšová spolu s PhDr. Mertlíkem informovali o poradě ředitelů a ekonomů příspěvkových 
organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem na úseku kultury, která se konala 
v dopoledních hodinách v den konání výboru. Mezi nejdůležitější body porady patřila příprava 
nových zřizovacích listin organizací a 3,5%-ní navýšení mzdových tarifů, které vyplývá z nařízení 
vlády. U příspěvkových organizací bude toto navýšení, na které nejsou ze státního rozpočtu 
uvolněny finanční prostředky, značným problémem. 
 
 USNESENÍ 7/26/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Ing. Václavy Domšové a PhDr. Pavla Mertlíka z porady ředitelů a 

ekonomů příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem na 
úseku kultury 
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K bodu 2 
zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2008  
Písemná zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2008 byla všem členům 
elektronicky zaslána před zasedáním výboru. Bc. Vydarená poskytla komentář k této zprávě, 
kde vysvětlila zejména pojem regionální funkce, které jsou vymezeny zákonem č. 257/2001 Sb. 
(knihovní zákon). Upozornila, že počínaje rokem 2005 jsou tyto funkce hrazeny z rozpočtu krajů 
a centrem systému je v našem kraji Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Celková 
dotace na regionální funkce v roce 2008 činila 10.122 tisíc Kč, z toho dotace určená pověřeným 
knihovnám činila 8.962 tisíc Kč. Závěrečnou zprávu o výkonu regionálních funkcí zasílá krajská 
knihovna oddělení kultury a památkové péče do 15. března následujícího roku. 
 
 USNESENÍ 7/27/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  písemnou zprávu o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2008 včetně 

komentáře Bc. Vydarené 
 
K bodu 3 
návrh poskytnutí finanční podpory Muzeu amatérského divadla v Miletíně, Středisku 
amatérské kultury Impuls a společnosti Pro-Centrál, o.s. Hradec Králové  
Muzeum českého amatérského divadla o.s. v Miletíně zaslalo oddělení kultury a památkové 
péče žádost o finanční příspěvek na vybudování nové výstavní expozice. Při budování nových 
expozic již není v silách občanského sdružení zajistit a financovat stálou průvodcovskou službu a 
další technicko-organizační zabezpečení chodu muzea. Výbor doporučuje poskytnout muzeu 20 
tisíc Kč z částky původně určené na Mezinárodní setkání krajkářek ve Vamberku, které se koná 
jednou za dva roky a je na něj každoročně vyčleněna částka 40 tisíc Kč (projekt s trvalou záštitou 
rady kraje). Další žádost o finanční příspěvek adresovaná Radě Královéhradeckého kraje zaslalo 
Středisko amatérské kultury Impuls, které se dostalo do finanční tísně z důvodu ponížení 
poskytovaných grantů z MK ČR, které se dostaly na 65% loňské skutečnosti. Středisku tak chybí 
na metodickou činnost, semináře, odborné dílny, školy a další projekty pořádané společně 
s občanskými sdruženími pro amatérský film a fotografii 80 tisíc Kč. Třetí žádost adresovanou 
rovněž radě kraje, zaslalo sdružení pro-Centrál, o.s. Hradec Králové, které pořádá v artkině 
Centrál přímé přenosy představení z metropolitní opery v New Yorku. Na projektu se finančně 
podílí město Hradec Králové i MK ČR. Artkino Centrál získalo v roce 2008 titul Evropské kino 
roku za „Nejlepší projekce pro mladé publikum“. 
Výbor doporučuje z důvodu lepší koordinace a vzájemné informovanosti, aby žádosti o finanční 
příspěvky adresované radě kraje byly nejprve posouzeny výborem pro kulturu a památkovou 
péči. Některé žádosti se překrývají s grantovými žádostmi a není o nich informovaná hodnotící 
grantová komise ani oddělení kultury. V posledních letech i přibývá žadatelů, kteří obcházejí 
grantové řízení, neboť požádat o příspěvek radu kraje je pro ně snazší. 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se             - 0 
 
 USNESENÍ 7/28/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
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I. d o p o r u č u j e  
 1. schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tisíc Kč z prostředků 

původně určených na realizaci Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku 
Muzeu českého amatérského divadla, o.s. v Miletíně na vybudování nové 
expozice 

 2. schválit poskytnutí finančního daru ve výši 80 tisíc Kč z rozpočtu kapitoly 18 
Středisku amatérské kultury Impuls na odbornou činnost v oblasti 
amatérského filmu a fotografie 

 3. schválit poskytnutí finančního daru ve výši 50 tisíc Kč z rozpočtu kapitoly 18 
sdružení Pro-Centrál, o.s. v Hradci Králové na pořádání přímých přenosů 
představení z Metropolitní opery v New Yorku 

 4. zvážit možnost konzultace s výborem pro kulturu a památkovou péči před 
rozhodnutím o poskytnutí finančního daru na kulturní projekty z rozpočtu 
kapitoly 18 

 
K bodu 4 
plán ochrany památkových rezervací a zón  
PhDr. Mertlík informoval o nutnosti pořízení plánu ochrany městských památkových rezervací a 
městských památkových zón. Tato povinnost vyplývá kraji ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči a na pořízení plánu může spolupracovat s jednotlivými městy. Ing. arch. Falta, 
vedoucí odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové potvrdil, že město je 
připraveno na pořízení plánu ochrany MPR a MPZ Hradec Králové spolupracovat.   
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se             - 0 
 
 USNESENÍ 7/29/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  iniciativu Magistrátu města Hradce Králové ve věci pořízení plánu ochrany Městské 

památkové rezervace a Městské památkové zóny Hradec Králové podle § 6a 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 

II.  d o p o r u č u j e  
 1. pořízení plánu ochrany Městské památkové rezervace a Městské památkové 

zóny Hradec Králové 
 2. požádat o koordinaci přípravy, zadání a zajištění vypracování odborné náplně 

plánu ochrany Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny 
Hradec Králové město Hradec Králové 
 
 

K bodu 5 
návrh výjezdních zasedání v měsících červnu a září 2009  
Výbor projednal návrhy výjezdních zasedání v měsících červnu a září 2009 a naplánoval jednání 
dne 25. června 2009 v městě Hořicích s návštěvou Střední průmyslové školy kamenické a 
sochařské a Hořického sochařského sympozia, o.s. Dále pak dne 17. září návštěvu obce Kuks. 
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 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se             - 0 
 
 USNESENÍ 7/30/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  s uskutečněním výjezdních zasedání dne 25. června 2009 do města Hořice a dne 17. 

září 2009 do obce Kuks 
 
K bodu 6 
různé, diskuze  
Předsedkyně výboru přednesla žádost Ing. Dernera o změny v poskytnutí dotací z grantového 
programu KPG022009 - Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, která 
vyplývala z požadavků církve.  Výbor konstatoval, že mu nepřísluší měnit rozhodnutí hodnotící 
grantové komise a žádost vzal pouze na vědomí. 
 
Předsedkyně výboru dále informovala, že na uspořádání Dvořákova festivalu byla pro 
společnost České doteky hudby EM-ART, o.p.s. uvolněna z kapitoly 13 - evropská integrace 
částka ve výši 1 milionu Kč, která bude převedena do kapitoly 16 - kultura. 
 
Pan Švenka informoval o novém DVD autora xxx Průvodce Rychnovem nad Kněžnou a možnosti 
jeho případného využití pro Královéhradecký kraj. 
  
Předsedkyně výboru požádala o prodloužení termínu, do kterého má zahájit jednání s vedením 
města Rychnova nad Kněžnou o budoucnosti Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou, do 30. září 2009. 
 
 USNESENÍ 7/31/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. žádost Ing. Vladimíra Dernera o změny v poskytnutí dotací z grantového 

programu KPG022009 
 2. informaci předsedkyně výboru Ing. Václavy Domšové o uvolnění finančních 

prostředků ve výši 1 milionu Kč z kapitoly 13 - evropská integrace, které budou 
převedeny do kapitoly 16 -  kultura,  pro společnost České doteky hudby EM-
ART, o.p.s. Jičín na realizaci Dvořákova festivalu 2009 

 3. informaci Karla Švenky o novém DVD Průvodce Rychnovem nad Kněžnou 
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II.            s  o  u  h  l  a  s  í  
              s prodloužením termínu, do kterého má předsedkyně výboru Ing. Domšová jednat   
              s vedením města Rychnov nad Kněžnou o budoucnosti Muzea a galerie Orlických  
              hor v Rychnově nad Kněžnou, do 30. září 2009 
 
Závěr 
 
Předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová poděkovala členům výboru pro kulturu a 
památkovou péči za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly v 16 hodin vyčerpány všechny 
body programu, jednání ukončila.  

Další jednání se uskuteční dne 25. června 2009 od 13 hodin v Hořicích.  
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                        Ing. Václava Domšová 
                                                                                         předsedkyně výboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Vydarená 
tajemnice výboru 
 

                                                                       
                                                             
 

 


