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                                                                 Z á p i s 

 
z 3. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 26. března 2009 od  14.30 hodin v budově Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové, Hradecká 1250/2 , 500 03 Hradec Králové 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:       Ing. arch. Jan Falta, Věra Hlostová, Ing. Vladimír Derner 
 
   
Program jednání: 

  1.  Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně (hosté xxx)  
  2.  Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v roce 2008  
  3.  Zpráva o grantech poskytnutých v roce 2008 a informace o žádostech podaných v 

roce 2009  
  4.  Stanovení termínů jednání hodnotící komise pro grantové programy v oblasti kultury 

a památkové péče  
  5.  Různé, diskuse  
  6.  Prohlídka budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové  
 
 
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 
Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně (hosté xxx)  
xxx, členové občanského sdružení Divadelní soubor Erben Miletín, seznámili členy výboru 
s myšlenkou vzniku a postupným budováním Muzea českého amatérského divadla 
v Miletíně. S touto myšlenkou souvisí též vydání Místopisu českého amatérského divadla, 
který mapuje jeho dějiny. Z iniciativy divadelních ochotníků v Miletíně se začalo budovat 
muzeum, pro jehož expozice uvolnil prostory majitel miletínského zámku pan xxx. 
V současné době je instalována většina expozic a muzeum se potýká s problémem 
pravidelného financování provozu, neboť rozměry a činnost muzea překročily možnosti 
občanského sdružení. PhDr. Mertlík upozornil na potřebu systémového řešení v případech, 
kdy muzea zřizovaná občanskými sdruženími překračují svou působností hranice obce. 
Oddělení kultury a památkové péče připraví na doporučení výboru do konce měsíce září 
2009 podkladový materiál s návrhem systémového řešení. Pro letošní rok výbor doporučil 
sdružení obrátit se s žádostí o finanční příspěvek na Radu Královéhradeckého kraje. 
 
 USNESENÍ 3/13/2009/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  
  informaci xxx o historii vzniku a současném stavu Muzea českého amatérského 

divadla v Miletíně 
II.  d o p o r u č u j e  
  oddělení kultury a památkové péče připravit podkladový materiál týkající se 

zřizování a fungování muzeí v Královéhradeckém kraji včetně návrhu systémového 
řešení 

 
K bodu 2 
Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v roce 2008 
Před jednáním výboru byla členům výboru elektronicky zaslána zpráva o činnosti 
příspěvkových organizací kraje v roce 2008, kterou na jednání okomentoval PhDr. Mertlík. 
V komentáři vysvětlil zejména důvody větší či menší soběstačnosti jednotlivých organizací. 
Otevřela se diskuse týkající se jednotného systému hvězdáren, možnosti transformování 
některých organizací (např. Muzeum východních Čech či Hvězdárna a planetárium v Hradci 
Králové) na obecně prospěšné společnosti a jednotného systému zřizování muzeí v KHK (týká 
se například Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, které by po vzoru trutnovského 
muzea, mohlo zřizovat město). Pan Švenka informoval o návštěvě Střediska amatérské 
kultury Impuls s upozorněním, že organizaci nedopadly 2 žádosti o grant na Ministerstvu 
kultury ČR. Výbor se shodl na tom, že podpoří žádost střediska o finanční podporu týkající se 
postupových přehlídek neprofesionálního umění adresovanou radě kraje. Předsedkyně 
výboru v této souvislosti připomněla nutnost hledání řešení pro přesídlení střediska a to i 
z toho důvodu, že v budově na Eliščině nábřeží, kam se Impuls bez rekonstrukce nemůže 
přestěhovat, platí kraj nájem. 
 
 USNESENÍ 3/14/2009/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 činnosti příspěvkových organizací Královéhradeckého 

kraje na úseku kultury v roce 2008 
II.  u k l á d á  
  předsedkyni výboru pro kulturu a památkovou péči Ing. Domšové jednat s vedením 

města Rychnov nad Kněžnou o budoucnosti Muzea a galerie Orlických hor v 
Rychnově nad Kněžnou 

 
K bodu 3 
Zpráva o grantech poskytnutých v roce 2008 a informace o žádostech podaných v roce 
2009  
Bc. Vydarená podala komentář k písemné zprávě o darech a dotacích poskytnutých 
v loňském roce z grantových programů na úseku kultury a památkové péče. Upozornila na 
příjemce, kteří nesplnili smluvní termín odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování a také na 
fakt, že dle darovacích a dotačních smluv z roku 2008 si poskytovatel vyhradil právo k této 
skutečnosti přihlížet v roce následujícím. Oproti roku 2008 zaznamenalo oddělení kultury 
mírný pokles žádostí, který může souviset s novým elektronickým podáváním žádostí 
prostřednictvím systému Benefit 7. Formální, obsahové a věcné hodnocení žádostí se 
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v letošním roce provádí v systému Monit, který komunikuje se systémem Benefit. Výsledkem 
by měly být podkladové materiály pro hodnotící grantovou komisi. 
 
 USNESENÍ 3/15/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Bc. Vydarené o darech a dotacích poskytnutých z grantových programů 

na úseku kultury a památkové péče v roce 2008 a dále informaci o žádostech 
došlých v roce 2009 

 
K bodu 4 
Stanovení termínů jednání hodnotící komise pro grantové programy v oblasti kultury a 
památkové péče  
Členové výboru se dohodli na termínech jednání hodnotící grantové komise pro posouzení 
žádostí o dotace z grantových programů na úseku kultury a památkové péče. Dne 9. dubna 
2009 od 13 hodin komise posoudí 178 žádostí (2  žádosti neplatné) z programu KPG012009 - 
Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit.  22. dubna 2009 od 
13 hodin bude zasedat komise pro program KPG022009 - Obnova památkového fondu na 
území Královéhradeckého kraje. V tomto programu došlo k termínu uzávěrky 146 žádostí, 
z toho jsou 2 žádosti jsou neplatné z důvodu odevzdání pracovní verze. Žádosti ze zbývajících 
tří programů (publikace, varhany a „nepamátky“) komise posoudí dne 30. dubna 2009 
rovněž od 13 hodin. V těchto programech je počet žádostí nižší: publikace 29, varhany 25 a 
nepamátkové objekty 37. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 3/16/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  s termíny jednání hodnotícího orgánu pro posouzení žádostí o dotaci z grantových 

programů na úseku kultury a památkové péče: 9. dubna 2009, 22. dubna 2009 a 30. 
dubna 2009 vždy od 13 hodin 

 
K bodu 5 
Různé, diskuse  
Tajemnice výboru zapomněla do únorového usnesení výboru zařadit doporučení týkající se 
rozdělení neinvestičních prostředků na financování provozu obecně prospěšných společností 
Klicperova divadla, divadla Drak a Filharmonie Hradec Králové. Výbor souhlasí, aby 
doporučení bylo zařazeno do březnového usnesení. 
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PhDr. Mertlík informoval o prodeji domu č.p. 518 v Náchodě, který byl součástí Regionálního 
muzea v Náchodě. Výbor doporučuje ponechat finanční prostředky získané z prodeje domu 
v kapitole 16-kultura. 
 
Bc. Vydarená informovala o plánu spolupráce mezi Banskobystrickým samosprávným krajem 
a Královéhradeckým krajem, který bude v květnu letošního roku podepsán oběma hejtmany 
(resp. hejtmanem KHK a předsedou BBSK). Nad tímto plánem dohlíží odbor kanceláře 
hejtmana, oddělení mezinárodní spolupráce. Plán ovšem neřeší finanční stránku výměnných 
akcí a tyto aktivity nejsou hrazeny ani z kapitoly 16-kultura. 
 
V bodu „Různé“ se dále otevřela diskuse týkající se posuzování žádostí o dotaci z programu 
na obnovu památkového fondu, jejichž žadatelé jsou církevními osobami. V minulém roce 
předložili zástupci církví své priority, z nichž vycházela hodnotící komise. Výbor se shodl na 
tom, že v letošním roce oddělení kultury opět umožní církvím, aby předložily své priority, 
které závěrem posoudí referenti oddělení především z památkového hlediska a předloží svůj 
návrh komisi. Dále se výbor shodl na tom, že případná finanční rezerva bude ponechána 
pouze v programech KPG022009 (památky) a KPG052009 (nepamátkové objekty) a v těchto 
programech také zůstane v tom smyslu, že se nebude přesouvat do jiných grantových 
programů. 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 3/17/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit poskytnutí neinvestičních dotací z kapitoly 16 pro rok 2009 na zajištění 

provozu obecně prospěšným společnostem: 
Klicperovu divadlu, o.p.s. částku 1.000 tisíc Kč 
Divadlu Drak a Mezinárodnímu institutu figurálního divadla, o.p.s. částku 700 tisíc 
Kč 
Filharmonii Hradec Králové, o.p.s. částku 800 tisíc Kč 

II.  d o p o r u č u j e  
  převést finanční prostředky získané z prodeje domu č.p. 518 v Náchodě do kapitoly 

16-kultura 
III. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Bc. Vydarené o plánu spolupráce Banskobystrického samosprávného 

kraja a Královéhradeckého kraje na rok 2009, jehož kulturní aktivity nejsou 
finančně zajištěny z kapitoly 16-kultura 

 
K bodu 6 
Prohlídka budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové  
Ředitelka SVK seznámila členy výboru s novou budovou, která má 10x větší prostory pro 
veřejnost oproti minulé budově v Pospíšilově třídě. Krátce po otevření nové knihovny 
zaznamenali pracovníci okolo 1000 návštěvníků denně, nyní se tento počet ustálil na 700 
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návštěvnících. Veřejnost má oproti bývalé budově k dispozici 120 000 knih ve volném 
výběru, což si čtenáři pochvalují. Také je k dispozici větší počet PC.  Zvýšil se zájem účastníků 
přednášek i samotných lektorů. Konferenční sál využívá knihovna pro své účely, ale také ho 
pronajímá. Rovněž tak knihovna pronajímá galerii, ve které jsou v současné době vystavena 
expresionistická a kubistická díla mladých autorů. 
Závěrem nabídla ředitelka knihovny zájemcům komentovanou prohlídku budovy. 
 
 USNESENÍ 3/18/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ředitelky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Evy 

Svobodové o provozu nové budovy 
 
 
 
 
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 17.30 hodin vyčerpány 
všechny body programu, jednání ukončila.  

Další jednání se uskuteční dne 9. dubna 2009 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje v zasedací místnosti N2.902 (jednání hodnotící grantové komise 
pro program KPG012009). 

 
 
  
 

 
         Mgr. Jiří Štěpán                                                                  Ing. Václava Domšová                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Vydarená 
tajemnice výboru 

          ověřovatel zápisu                            předsedkyně výboru 


