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                                                                            Z á p i s 
 
z 31. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 22. září 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
 

 
Přítomni:   Ing. Václava Domšová, Karel Švenka, Věra Hlostová, Jiří Gangur, PaedDr. Marta 

Pohnerová, Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Josef Lukášek, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,  
Marek Dvorský,  

 
 
Omluveni:  Vladimír Pejřil, Jiří Žák, Ing. Vladimír Derner, JUDr. Libuše Růčková 
 
Program jednání: 

 
  1.  návrh poskytnutí odmítnutých dotací z programu Obnova památkového fondu na 

území Královéhradeckého kraje a rozdělení rezervy kapitoly 16 na památkovou péči  
  2.  návrh odměn za práci ve výboru pro kulturu a památkovou péči v roce 2011  
  3.  záměr uspořádat v Červeném Kostelci národní přehlídku činoherního divadla  
  4.  různé, diskuze  
 
Jednání v 13 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 
návrh poskytnutí odmítnutých dotací z programu Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje a rozdělení rezervy kapitoly 16 na památkovou péči  
Odbor grantů a dotací připravil návrh poskytnutí odmítnutých dotací z dotačních programů 
vyhlášených v roce 2011 a dále z rezervy kapitoly 16 určené na obnovu památkového fondu 
Královéhradeckého kraje. Návrh vycházel z předem projednaného a výborem schváleného 
seznamu náhradních příjemců viz příloha č. 1 usnesení.  
 
Hlasování: 
   Pro  - 7 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 31/43/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  

 
 1. schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 tisíc Kč z programu 11KPG01 

občanskému sdružení Život bez bariér, o. s. Nová Paka, žádost č. 11KPG01-0016 
dle přílohy č. 1 usnesení 

 2. schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 tisíc Kč z programu 11KPG02 
Římskokatolické farnosti - děkanství Náchod, žádost č. 11KPG02-0018 dle přílohy 
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č. 1 usnesení 
 3. schválit poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 1 000 tisíc Kč z kapitoly 16 

určených na obnovu památkového fondu Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 
1 usnesení: 

 a) 100 tisíc Kč Římskokatolické farnosti - děkanství Broumov, žádost č. 
11KPG02-0029 

 b) 150 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Nechanice, žádost č. 11KPG02-0063 
 c) 150 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Všestary, žádost č. 11KPG02-0066 
 d) 100 tisíc Kč Jaroslavu Součkovi, žádost č. 11KPG02- 0078 
 e) 150 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Pecka, žádost č. 11KPG02-0087 
 f) 250 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Pecka, žádost č. 11KPG02-0089 
 g) 100 tisíc Kč obci Staré Buky, žádost č. 11KPG02-0112 
 
K bodu 2 
návrh odměn za práci ve výboru pro kulturu a památkovou péči v roce 2011  
Předsedkyně výboru přednesla návrh poskytnutí odměn občanům za práci ve výboru v roce 
2011. Návrh byl vypracován na základě docházky jednotlivých členů v roce 2011 s přihlédnutím 
ke vzdálenosti dojíždění z místa bydliště.  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 7 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 31/44/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. s o u h l a s í  
  s návrhem poskytnutí odměn za práci ve výboru v roce 2011 dle přílohy č. 2 usnesení 
 
K bodu 3 
záměr uspořádat v Červeném Kostelci národní přehlídku činoherního divadla  
Předsedkyně výboru informovala o záměru města Červeného Kostelce pořádat od roku 2012 
národní přehlídku činoherního divadla. Výbor doporučuje zařadit národní přehlídku mezi 
kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje, tím spíše, že v letošním roce bylo 
přemístěno pořádání národní přehlídky Dětská scéna z Královéhradeckého do Pardubického 
kraje (z Trutnova do Svitav). Rovněž tak výbor doporučuje posílit objem finančních prostředků 
na realizaci akcí se záštitou rady o 100 tisíc Kč. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
  
USNESENÍ 31/45/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    záměr města Červeného Kostelce pořádat od roku 2012 národní přehlídku činoherního 

divadla 

II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   

 1. zařadit národní přehlídku amatérského činoherního divadla pořádanou od 

roku 2012 v Červeném Kostelci mezi kulturní akce s trvalou záštitou 

Rady Královéhradeckého kraje 

 2. schválit posílení celkového objemu finančních prostředků určených na realizaci 

kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje o částku ve výši 

100 tisíc Kč určenou na pořádání národní přehlídky amatérského činoherního 

divadla v Červeném Kostelci 

 
K bodu 4 
různé, diskuze  
PhDr. Mertlík informoval o stavu rozpracovanosti projektů, na jejichž realizaci jsou podány 
žádosti o poskytnutí dotace z evropských fondů. Jedná se o projekt Obnova bývalé sýpky 
v Rokytnici v Orlických horách, kde je žadatelem město, dále o Centrum prezentace krajky ve 
Vamberku, kde je žadatelem Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a 
Digitální planetárium v Hradci Králové, kde je žadatelem Hvězdárna a planetárium v Hradci 
Králové. 
 
Výbor se usnesl na výjezdním zasedání, které se uskuteční dne 13 října 2011 do obce Stanovice, 
kde si členové výboru prohlédnou Braunův betlém a Křížovou cestu. Dále bude zasedání 
pokračovat návštěvou Domova sv. Josefa v Žírči. Předsedkyně výboru pozve k účasti na 
říjnovém jednání ředitele Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu 
v Josefově Ing. Oldřicha Peška. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 31/46/2011/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci PhDr. Mertlíka o stavu rozpracovanosti projektů: 
 1. Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách a vybudování stálé muzejní 

expozice 
 2. Centrum prezentace krajky ve Vamberku 
 3. Digitální planetárium v Hradci Králové 
II.  s o u h l a s í  
  s výjezdním zasedáním dne 13. října 2011 do obce Stanovice a Žírče u Dvora Králové 

nad Labem 
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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 14:15 hodin jednání ukončila. 
Příští výjezdní zasedání se uskuteční dne 13. října 2011 od 13 hodin v obci Stanovice a Žíreč u 
Dvora Králové nad Labem. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Václava Domšová                                                                 
                                                                                                  předsedkyně výboru                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


