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Z á p i s 

 
z 20. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 21. října 2010 od 13 hodin v budově Muzea války 1866 v obci Chlum 

 

 
Přítomni:    Ing. Václava Domšová,  Karel Švenka, Jiří Gangur, PaedDr. Marta Pohnerová, 
                    PaedDr. Josef Lukášek, Ing. Vladimír Derner, JUDr. Libuše Růčková 
 
Omluveni:    Věra Hlostová, Marek Dvorský, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Ing. arch. Jan Falta, Jiří Žák, 
                     Vladimír Pejřil 
 
Program jednání: 
 
  1.  prohlídka bojiště a Muzea války roku 1866  
  2.  informace o probíhajícím auditu příspěvkových organizací  
  3.  návrh na udělení ceny Zlatého kolovratu  
  4.  aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013  
  5.  přehodnocení kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje  
  6.  posílení finančního příspěvku na provozní náklady obecně prospěšných společností  
  7.  různé, diskuze  
 
 
Jednání v 13:15 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Václava Domšová. Uvítala přítomné a upozornila na 
materiály, které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
K bodu 1 
prohlídka bojiště a Muzea války roku 1866  

Členové výboru absolvovali komentovanou prohlídku nové přístavby Muzea války 1866. 
Budovou členy provedl správce muzea pan Aleš Chvojka. Muzeum vystavuje vojenské uniformy, 
helmice, kopie dobových zbraní včetně děl, střely a také plastickou mapu bojiště. Textové 
panely přibližují historii války od jejího počátku až do podepsání mírových smluv. Stěny zdobí 
výjevy z války 1866. V atriu s proskleným stropem je plánován nový model se 400 cínovými 
vojáčky, výjev střetu rakouských a pruských vojáků u Dohalic. Muzeum je v sezoně otevřeno 
denně mimo pondělí.  

USNESENÍ 20/30/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace správce Muzea války 1866 Aleše Chvojky 
 
K bodu 2 
informace o probíhajícím auditu příspěvkových organizací  
 
PhDr. Mertlík informoval o právě probíhajícím auditu, který u příspěvkových organizací 
zřizovaných Královéhradeckýjm kajem v oblasti kultury provádí společnost Price Waterhouse 
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Coopers, s.r.o. Praha. V současné době konzultanti společnosti navštívili všechny organizace 
s cílem prozkoumat procesní nastavení jednotlivých institucí. U některých organizací proběhnou 
i druhé návštěvy, které budou zaměřeny na podrobnější zkoumání personálního zajištění a 
vnitřního chodu organizace. 4. listopadu 2010 se uskuteční jednání zástupců společnosti PWC se 
zástupci Královéhradeckého kraje, na kterém budou konzultovány první výstupy a další postup. 
Závěrečnou zprávu by měla společnost odevzdat do 10. listopadu 2010. 
 
USNESENÍ 20/31/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace PhDr. Mertlíka o právě probíhajícím auditu příspěvkových organizací 

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

 
K bodu 3 
návrh na udělení ceny Zlatého kolovratu  
 
Členům výboru byl před zasedáním zaslán návrh kandidátů na udělení ceny Královéhradeckého 
kraje Zlatý kolovrat 2010. První z nominovaných je paní Ines Šťovíčková z Křinice, která se 
věnuje oboru předení vlny a ručního tkaní, druhým je pan Ladislav Pacholátko, obor řezbářství. 
Kandidáti byli, tak jako v předchozích letech, navrženi oddělením kultury a památkové péče po 
předchozí konzultaci s etnografem Muzea východních Čech v Hradci Králové. Ceny budou 
uděleny začátkem měsíce prosince 2010 po dohodě s odborem kanceláře hejtmana. Členové 
výboru s navrženými nominacemi souhlasí. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se               - 0 
 
 USNESENÍ 20/32/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  udělit paní Ines Šťovíčkové z Křinice, obor předení vlny a ruční tkaní, a panu 

Ladislavu Pacholátkovi z Hradce Králové, obor řezbářství, cenu Královéhradeckého 
kraje Zlatý kolovrat 2010 

 
K bodu 4 
aktualizace Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013  
Členům výboru byly před zasedáním elektronicky zaslány dokumenty týkající se aktualizace 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 (dále jen dotační strategie). Rada 
Královéhradeckého kraje usnesením RK/21/1051/2010 ze dne 15. 9. 2010 uložila Centru EP p. o. 
aktualizovat dotační strategii.  Odbor grantů a dotací po předchozí konzultaci s věcně 
příslušnými odbory krajského úřadu předložil zpracovateli navržené změny. Centrum EP p. o. 
tyto změny zapracovalo do aktuální verze.  Změny se týkají zejména minimální a maximální výše 
dotace, implementace nových dotačních programů a přesunů dotačních programů 
v jednotlivých opatřeních dotační strategie. Veškeré změny jsou v souladu s podmínkami 
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dotačních programů, které budou schváleny na prosincovém zasedání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se         - 0 
 
 USNESENÍ 20/33/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit aktualizaci Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 dle 

dokumentů viz příloha č. 1 usnesení 
 
K bodu 5 
přehodnocení kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje  
Do stávajícího seznamu kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje jsou 
navrženy další dvě kulturní akce: Dvořákův festival a Broumovské hudební slavnosti. Celková 
finanční částka určená na realizaci akcí se záštitou rady, která doposud činila 2 200 tisíc Kč, byla 
posílena o 500 tisíc Kč - 300 tisíc Kč na realizaci Dvořákova festivalu, 200 tisíc Kč na Broumovské 
hudební slavnosti. Výbor doporučuje, aby celková částka byla posílena o dalších 200 tisíc Kč 
určených na realizaci akce s názvem Nábřeží paromilů, která se každoročně koná v Hradci 
Králové na nábřeží řeky Labe. V seznamu akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje i 
nadále zůstávají dvě pěvecká tělesa - Královéhradecký dětský sbor Jitro a Chlapecký sbor Boni 
pueri. Sborům nejsou přiděleny finanční částky s tím, že mohou každoročně požádat o dotaci 
z dotačního programu určeného na podporu kulturních aktivit a to zejména na reprezentaci 
Královéhradeckého kraje v zahraničí. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se        - 0 
 
 USNESENÍ 20/34/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
 1. schválit aktualizovaný seznam kulturních akcí s trvalou záštitou Rady 

Královéhradeckého kraje viz příloha č. 2 usnesení 
 2. posílit finanční prostředky určené na realizaci kulturních akcí s trvalou záštitou 

Rady Královéhradeckého kraje o 200 tisíc Kč určených na realizaci akce s 
názvem Nábřeží paromilů 

 
K bodu 6 
posílení finančního příspěvku na provozní náklady obecně prospěšných společností  
PhDr. Mertlík informoval o posílení částky určené na financování provozních nákladů obecně 
prospěšných společností Klicperova divadla o.p.s., Divadla Drak a Mezinárodního institutu 
figurálního divadla, o.p.s. a Filoharmonie Hradec Králové, o.p.s. Částka je z původních 5 mil. Kč 
posílena na 5 500 tisíc Kč.  Rozdělení celkové částky by mělo být stanoveno na základě výsledů 
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analýzy regionálních dopadů kulturních institucí na území města Hradce Králové, kterou nechá 
Královéhradecký kraj vypracovat a jejíž výstupy by měly být známy do 30. června 2011. 
 
USNESENÍ 20/35/2010/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 posílení finančních prostředků určených na provozní 

náklady 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. 

 
K bodu 7 
různé, diskuze  
PhDr. Mertlík informoval o poradě Ministerstva kultury ČR se zástupci jednotlivých krajů, která 
se konala v měsíci září 2010. Z porady vyplynula podmínka ministerstva při přidělování dotací 
určených městským a obecním knihovnám, kdy je tato dotace podmíněna finanční spoluúčastí 
jednotlivých krajů. V našem kraji se jedná o desítky knihoven ročně, které žádají o podporu 
z různých ministerských dotačních programů. Tyto knihovny budou muset nyní nejprve požádat 
o podporu Královéhradecký kraj. 
 
PhDr. Mertlík dále informoval o přípravě analýzy regionálních dopadů kulturních institucí 
nacházejících se na území města Hradce Králové. Analýza by měla poskytnout potřebná data 
pro spolufinancování obecně prospěšných společností, popř. pro systém financování dalších 
kulturních institucí na území města Hradce Králové. Další schůzka zástupců Královéhradeckého 
kraje, města Hradce Králové a katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 
se uskuteční dne 26. 10. 2010. 
 
Dne 27. 10. 2010 by Rada Královéhradeckého kraje měla schválit přesídlení Střediska amatérské 
kultury Impuls z Okružní ulice v Hradci Králové do přístavby budovy bývalého ústavu 
hluchoněmých v Pospíšilově třídě v Hradci Králové. Středisko v současné době nesídlí pouze v č. 
p. 1130, kde má kanceláře, ale také v protějších domech v č. p. 700, 701 a 703, kde má sál, další 
kanceláře, sklad, archiv a filmové studio. Z těchto prostor jsou však středisku Impuls novými 
majiteli postupně vypovídány nájemní smlouvy. Po schválení přesídlení střediska radou kraje je 
možné započít s úpravami nových prostor. 
 
PhDr. Mertlík informoval o návrhu posílit rozpočet Regionálního muzea  a galerie v Jičíně pro 
rok 2010 o 120 tisíc Kč na přestěhování depozitářů do Staré Paky , a dále Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové o 260 tisíc Kč na nákup nových knih.  Finanční prostředky budou 
převedeny po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje z ostatních běžných výdajů. 
 
V bodu „různé“ byla dále otevřena diskuze týkající se možnosti získání finančních prostředků 
z fondů EU na projekty z oblasti kultury a památkové péče. Kraj by měl vypracovat projekt, který 
by zahrnoval několik jednotlivých projektů z oblasti KP, které by se ucházely o dotace 
z Norských fondů. Žadatelem a zpracovatelem projektové žádosti by byl Královéhradecký kraj. 
 
Vzhledem k tomu, že v den konání listopadového jednání výboru 11. 11. 2010 se v kongresovém 
centru Aldis v Hradci Králové koná seminář k zákonu o veřejných zakázkách, je navrženo 
posunutí začátku jednání výboru na 15 hodin. 
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 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se               - 0 
 
 USNESENÍ 20/36/2010/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 PhDr. Mertlíka o podmínce Ministerstva kultury ČR při poskytování 

dotací obecním knihovnám 
 2. informaci PhDr. Mertlíka o připravované analýze regionálních dopadů 

kulturních institucí nacházejících se na území města Hradce Králové 
 3. informaci Bc. Vydarené o stěhování Střediska amatérské kultury Impuls 
 4. informaci PhDr. Mertlíka o návrhu posílení rozpočtu Regionálního muzea a 

galerie v Jičíně a Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
 

II.  s o u h l a s í  
  s posunutím začátku jednání listopadového výboru pro kulturu a památkovou péči 

na 15 hodin 
 
 
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 11. listopadu 2010 od 15 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací 
místnosti č. P1.443. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                PaedDr. Marta Pohnerová 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatelka zápisu 

 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


