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Z á p i s 

 
z 18. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 24. června 2010 od 13 hodin v budově Regionálního muzea a galerie v Jičíně se 
sídlem Valdštejnovo náměstí 1, 506 11 Jičín 

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

PaedDr. Marta Pohnerová, Ing. Vladimír Derner 
 
Omluveni:   Ing. Josef Šimurda, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D., Vladimír Pejřil, Ing. arch. Jan  
                         Falta, PaedDr. Josef Lukášek 
 
Neomluveni:   Jiří Žák 
 

Program jednání: 

 
  1.  
  2.  
  3.     
  4.                       

informace ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně PhDr. Michala Babíka  
prohlídka muzea a galerie 
návrh rozpočtu kapitoly 16 – kultura na rok 2011 
různé, diskuze 

 
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraj Ing. Václava Domšová. Uvítala přítomné, upozornila na 
materiály, které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním.  
 
 
 
K bodu 1 
informace ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně PhDr. Michala Babíka  
Do funkce ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně byl v dubnu jmenován PhDr. Michal 
Babík, který členy výboru osobně přivítal. Ředitel krátce představil sebe i instituci a informoval o 
připravovaných akcích, mimo jiné o chystané expozici pro nevidomé. V současné době muzeum 
řeší problém s hledáním prostor pro depozitáře, neboť město instituci vyzvalo k vyklizení 
stávajících prostor. 
 
 USNESENÍ 18/19/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně PhDr. Michala Babíka o 

činnosti i plánovaných aktivitách organizace 
 
K bodu 2 
prohlídka muzea a galerie  
Členové výboru si v doprovodu zaměstnankyně muzea prohlédli všechny stávající expozice a 
měli možnost vyzkoušet si vše, co muzeum návštěvníkům nabízí. Expozice jsou obohaceny 
četnými interaktivními prvky a tím jsou atraktivní zejména pro rodiny s dětmi. 
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 USNESENÍ 18/20/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  komentovanou prohlídku Regionálního muzea a galerie v Jičíně 
 
K bodu 3 
návrh rozpočtu kapitoly 16 na rok 2011  
PhDr. Mertlík představil návrh rozpočtu kapitoly 16 – kultura pro rok 2011. Návrh vychází ze 
základního rozpočtu roku 2010, který má být plošně krácen o 5%. Vzhledem k tomu, že již 
v loňském roce byl krácen rozpočet příspěvkových organizací o 3,5%, letošní návrh se snaží být 
k příspěvkovým organizacím šetrný a úspory se nejvíce dotýkají památkové péče. Ing. Derner 
upozornil na to, že od roku 2006 objem finančních prostředků určených na obnovu kulturních 
památek stále klesá. Výbor návrh doporučil ke schválení s tím, že z případného přebytku 
hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2010 bude posílena částka určená na obnovu 
kulturních památek. 
 
Výbor dále diskutoval problematiku příspěvkových organizací s upozorněním na příklad Muzea 
Podkrkonoší v Trutnově, kdy muzeum bylo převedeno do vlastnictví města s tím, že je krajem 
spolufinancováno. Obdobným principem spolufinancování by to mohlo fungovat i v případě 
muzeí v Jičíně, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 18/21/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit návrh rozpočtu kapitoly 16 na rok 2011 s tím, že z případného přebytku 

hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2010 bude posílena částka určená na 
obnovu kulturních památek 

 
K bodu 4 
různé, diskuze  
PhDr. Mertlík informoval o přípravě projektu Digitální planetárium v Hradci Králové. V současné 
době se dokončují přípravy podání projektové žádosti, kterou zpracovává Centrum evropského 
projektování. Žadatelem o finanční prostředky z EU je Královéhradecký kraj, byly podepsány 
partnerské smlouvy o spolupráci mezi městem Hradcem Králové, Královéhradeckým krajem a 
Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové. 
 
Ing. Derner informoval o žádosti města Hradce Králové ze dne 22. 6. 2010 o převod Vrbenského 
kasáren z majetku města do majetku kraje. Město projevilo obavy z případného využití budovy 
k podnikatelským aktivitám, které budou nevratné. V současné době je kraj již vlastníkem 
sousední budovy Gayerových kasáren, ve které sídlí část Muzea východních Čech.  
 
 USNESENÍ 18/22/2010/VKP 
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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 připravovaném projektu s názvem Digitální 

planetárium v Hradci Králové 
 2. informaci Ing. Dernera o žádosti města Hradce Králové o převod budovy 

Vrbenského kasáren v Hradci Králové z majetku města do majetku 
Královéhradeckého kraje 

 
 
 
 
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 hodin jednání ukončila. Příští 
jednání se uskuteční dne 16. září 2010 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací 
místnosti P1. 443. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                PaedDr. Marta Pohnerová 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatelka zápisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 
 


