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                                                                            Z á p i s 
 
z 28. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 26. května 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 

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

Gangur, Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Marta Pohnerová, Ing. Vladimír Derner 
 
 
Omluveni:  Vladimír Pejřil,  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., JUDr. Libuše Růčková, PaedDr. Josef Lukášek 
 
Program jednání: 

 
  1.  analytická část návrhu koncepce kultury Královéhradeckého kraje  
  2.  informace o projektu Digitální planetárium v Hradci Králové  
  3.  plán výjezdního zasedání v měsíci červnu  
  4.  ekonomická situace Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové - host Mgr. Eva 

Svobodová  
  5.  stanovení náhradníků v krajských dotačních programech 11KPG02 Obnova 

památkového fondu na území Královéhradeckého kraje a 11KPG04 Obnova 
historických varhan  

  6.  různé, diskuze  
 
 
Jednání v 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. 
 
K bodu 1 
analytická část návrhu koncepce kultury Královéhradeckého kraje  
Všem členům výboru byla v písemné podobě předložena analytická část návrhu koncepce 
rozvoje kultury Královéhradeckého kraje. Analytickou část koncepce zpracovalo oddělení 
kultury a památkové péče a komentář k materiálu poskytl vedoucí oddělení PhDr. Mertlík. 
Požádal členy výboru, aby si do příštího jednání připravili své připomínky, které budou do 
materiálu zapracovány. K analytické části navrhované koncepce (viz příloha č. 1 zápisu) se tak 
výbor vrátí při červnovém jednání. 
 
  
USNESENÍ 28/28/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  analytickou část návrhu koncepce rozvoje kultury Královéhradeckého kraje 

zpracovanou oddělením kultury a památkové péče 
 
 



 2 

K bodu 2 
informace o projektu Digitální planetárium v Hradci Králové  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesením ZK/13/875/2010 přípravu a podání 
žádosti k projektu „Digitální planetárium v Hradci Králové“ do Operačního programu Výzkum a 
vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.2. Propagace a informovanost o výsledcích VaV v rámci 
výzvy 1.3. Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Zpracováním a podáním 
projektové žádosti bylo pověřeno Centrum EP. Žádost o dotaci včetně povinných a nepovinných 
příloh projektu  byla předložena v tištěné a elektronické formě Řídícímu orgánu OP VaVpI k 30. 6. 
2010.  

Při posuzování projektové žádosti po formální a věcné kontrole projekt splnil všechna kritéria 
přijatelnosti a postoupil do další fáze hodnocení. V rámci hodnocení projektu z hlediska 
stavebně-investičního a věcné kvality získal projekt 96 bodů ze 100 možných. Na základě  
doporučení hodnotitelů byl projekt v listopadu 2010 schválen Výběrovou komisí Řídícího 
orgánu OP VaVpI k financování a zařazen do fáze „Upřesnění parametrů“. 

Cílem fáze „Upřesnění parametrů“ je upřesnění konkrétních podmínek realizace projektu, které 
bude završeno vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolněním finančních prostředků. 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace se předpokládá v průběhu září až října 2011. 

 
USNESENÍ 28/29/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o stavu připravenosti projektu Digitální planetárium v Hradci Králové 

podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
 
 
K bodu 3 
plán výjezdního zasedání v měsíci červnu  
Výjezdní zasedání bylo naplánováno na den 9. června 2011 do Galerie výtvarného umění 
v Náchodě a Regionálního muzea v Náchodě. Pro zájemce bude z budovy krajského úřadu 
zajištěna společná doprava, odjezd ve 12 hodin. J. Vydarená bude ředitele institucí o návštěvě 
výboru informovat. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 8 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 1 
 
  
USNESENÍ 28/30/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
 
I. s o u h l a s í  
  s výjezdním zasedáním, které se uskuteční 9. června 2011 v Galerii výtvarného umění 

v Náchodě a v Regionálním muzeu v Náchodě 
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K bodu 4 
ekonomická situace Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové - host Mgr. Eva Svobodová  
Ekonomka odboru Ing. Šrámková zhodnotila ekonomickou situaci krajské knihovny s tím, že 
upozornila na skutečnost, že knihovna při všech úsporných opatřeních, které učinila, nemá 
finanční prostředky na nákup dokumentů (knih). 
Příspěvky na provoz: 
2009 50 508 tis Kč (z toho odvod z investičního fondu zpět na účet kraje 6 360 tis Kč) 
2010 48 860 tis Kč (z toho odvod z investičního fondu zpět na účet kraje 6 360 tis Kč) 
2011 45 946 tis Kč (z toho odvod z investičního fondu zpět na účet kraje 5 136 tis Kč) 
 
2009 – 2011 celkové snížení příspěvku na provoz o 4 562 tis Kč 
 
Hospodaření 2010 
Úspory: elektrická energie, plyn, teplo x chlad, telefony, úklid ve skladech prováděn svépomocí, 
opravy a udržování jsou prováděny v minimální možné výši.  
Na opravy a udržování investičního majetku je čerpán investiční fond organizace ve výši 1 370 
tis Kč.  
Nejvyšší nákladové položky:  
Mzdové náklady: 21 670 tis Kč 
Odvody z mezd:     7 317 tis Kč 
Odpisy:                    8 455 tis Kč  
Průměrná mzda:  22 573,- Kč 
 
Hospodaření 2011 
Knihovna zvýšila registrační poplatky a ceny krátkodobých pronájmů. Od 1. 2. 2011 organizace 
přestala poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravenky. Ztráta na tento rok je odhadována 
na cca 2 mil Kč. Je v plánu snížení platů a omezení provozu knihovny.  
 
Srovnání finančních výdajů na nákup dokumentů:  
2008 4 209 tis Kč 
2009 2 979 tis Kč 
2010 2 385 tis Kč 
2011 2 000 tis Kč předpoklad  
Částka ve výši 2 000 tis Kč je již na hranici, kdy knihovna přestává plnit svoji funkci.  Průměrný 
počet výtisků k jednomu titulu je 1,25 kusů.  
 
O situaci v krajské knihovně hovořila i ředitelka Mgr. Eva Svobodová viz příloha č. 2 zápisu. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
  
USNESENÍ 28/31/2011/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  
  informaci Ing. Michaely Šrámkové, ekonomky odboru regionálního rozvoje, 

cestovního ruchu a kultury, a Mgr. Evy Svobodové, ředitelky Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové o kritické ekonomické situaci krajské knihovny  
 

II.  d o p o r u č u j e  
 1. v rámci 3. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 posílit provozní 

příspěvek Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové o 2 mil. Kč zejména na 
nákup dokumentů (knih) 

 2. zachovat v dalších letech provozní příspěvek určený krajské knihovně minimálně 
v navýšené částce požadované pro rok 2011 z důvodu zachování stávajícího 
provozu a standardu poskytovaných služeb 

 
 
K bodu 5 
stanovení náhradníků v krajských dotačních programech 11KPG02 Obnova památkového 
fondu na území Královéhradeckého kraje a 11KPG04 Obnova historických varhan  
9. května 2011 obdrželo oddělení krajských dotací dopis, ve kterém  Římskokatolická farnost - 
děkanství Hořice oznamuje, že postupuje přidělenou dotaci z programu 11KPG02 jinému 
žadateli. Jedná se o částku 150 000 Kč určenou na projekt  č. 11KPG02-0040 - obnova 
hřbitovního kostela sv. Gottharda v Hořicích. 
Výbor doporučuje přidělit tuto částku Římskokatolické farnosti - arciděkanství Jičín na projekt   
č. 11KPG02-0041 - záchrana kostela Všech svatých v Jičíně - Sedličkách. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
  
USNESENÍ 28/32/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnout částku ve výši 150 tisíc Kč původně určenou Římskokatolické farnosti 

Hořice na projekt č. 11KPG02-0040 obnova hřbitovního kostela sv. Gottharda v 
Hořicích, Římskokatolické farnosti Jičín na projekt č. 11KPG02-0041 záchrana kostela 
Všech svatých v Sedličkách 

 
 
K bodu 6 
různé, diskuze  
Předsedkyně výboru Ing. Domšová informovala o dalším úspěšném projektu, na který se 
podařilo získat finanční prostředky z ROP - Archeopark ve Všestarech. Centrum experimentální 
archeologie ve Všestarech se zabývá zemědělským obdobím pravěku od mladší doby kamenné 
do starší doby železné. 
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USNESENÍ 28/33/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci předsedkyně výboru Ing. Domšové o projektu Archeopark ve Všestarech 
 
Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast při jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:30 hodin jednání ukončila. 
Příští jednání se uskuteční dne 9. června 2011 od 13 hodin v budově Galerie výtvarného umění 
v Náchodě a dále v budově Regionálního muzea v Náchodě. 
 
 
 
 
 
 
  PaedDr. Marta Pohnerová                                                            Ing. Václava Domšová                                                                 
      ověřovatelka zápisu                                                                    předsedkyně výboru                                                                     

 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


