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                                                                            Z á p i s 
 
z 30. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 28. července 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje 
 
 
Přítomni:   Ing. Václava Domšová, Karel Švenka, Věra Hlostová, Jiří Gangur, Ing. Vladimír 
Derner, JUDr. Libuše Růčková, Jiří Žák, PaedDr. Marta Pohnerová, Ing. arch. Jan Falta 
 
 
Omluveni:  Vladimír Pejřil, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,  PaedDr. Josef Lukášek, Marek Dvorský 
 
Program jednání: 

 
  1.  připomínky k analytické části koncepce rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji  
  2.  návrh rozdělení zbývající částky určené na financování provozu obecně prospěšných 

společností  
  3.  návrh vytvoření krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury  
  4.  informace o rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o ukončení Projektu internetizace 

knihoven  
  5.  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 
připomínky k analytické části koncepce rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji  
Oddělení kultury a památkové péče vypracovalo analytickou část koncepce rozvoje kultury 
v Královéhradeckém kraji, která byla všem členům výboru zaslána již před termínem 
červnového jednání. Vzhledem k malé účasti však byl tento bod přesunut na červencové 
jednání. Analytická část obsahuje mimo jiné SWOT analýzu kultury v Královéhradeckém kraji, 
přehled programových a koncepčních materiálů kraje, zákonné normy pro oblast kultury, 
zřizovatelskou funkci kraje vůči příspěvkovým organizacím včetně charakteristiky a SWOT 
analýzy těchto institucí, dále se dotýká oblasti profesionální i amatérské kultury. 
 
Členové výboru neměli k analytické části koncepce připomínek a dokument vzali na vědomí. 
Dále doporučili, aby oddělení kultury a památkové péče uspořádalo ve 4. čtvrtletí roku 2011 
seminář na téma koncepce rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji. Jedním z přednášejících 
bude vedoucí oddělení PhDr. Mertlík. 
 
 USNESENÍ 30/39/2011/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 koncepce rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji 
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II.            d o p o r u č u j e 
                uspořádat ve 4. čtvrtletí roku 2011 seminář na téma koncepce rozvoje kultury  
                v  Královéhradeckém kraji 
 
K bodu 2 
návrh rozdělení zbývající částky určené na financování provozu obecně prospěšných 
společností  
Předsedkyně výboru seznámila členy výboru s dopisem RNDr. Václava Dernera, ředitele 
Filharmonie Hradec Králové, ve kterém objasňuje  ekonomickou situaci instituce. Uvádí, že 
filharmonie se potýká se zděděným stavem neodpovídajícího mzdového ohodnocení 
uměleckých pracovníků. Jedním z omezujících faktorů je i nezohlednění míry inflace při 
stanovení výše dotace, což organizace doposud řešila v rámci vlastní činnosti. Pro zachování 
poslání filharmonie, jejího repertoárového záběru a stabilizaci souboru uměleckých pracovníků 
je dle mínění ředitele nutné postupné navýšení dotace na reálnou úroveň částečného pokrytí 
inflačních vlivů v mzdové oblasti hudebníků o cca 4,8 mil. Kč. 
 
Oddělení kultury připravilo návrh rozdělení zbývající částky ve výši 2 500 tisíc Kč určené na 
spolufinancování provozu obecně prospěšných společností (v 1. pololetí roku 2011 obdržely 
všechny tři instituce po 1 mil. Kč), který byl členům výboru před zasedáním elektronicky zaslán. 
Oddělení kultury v návrhu vycházelo z výsledků analýzy regionálních dopadů kulturních institucí 
nacházejících se na území města Hradce Králové, kterou na objednávku kraje vypracovala 
společnost Factum Invenio, s.r.o. Praha, s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých kulturních 
institucí.  
  
Návrh oddělení kultury: Klicperovo divadlo 1 200 tisíc Kč (celkem 2 200 tisíc Kč), Divadlo Drak 
350 tisíc Kč (celkem 1 350 tisíc Kč) a Filharmonie Hradec Králové 950 tisíc Kč (celkem 1 950 tisíc 
Kč).  
 
Ing. Derner přednesl protinávrh, kdy Klicperovo divadlo a Filharmonie Hradec Králové by získaly 
stejným dílem 1 075 tisíc Kč, celková dotace by tedy činila 2 075 tisíc Kč, Divadlu Drak by zůstala 
dotace ve výši 350 tisíc Kč, celkem tedy 1 350 tisíc Kč.  
Předsedkyně výboru nechala o návrhu Ing. Dernera hlasovat, pro návrh se vyslovili 4 z 9 
přítomných členů. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 4 
   Proti  - 5 
   Zdržel se - 0 
 
Poté nechala předsedkyně výboru hlasovat o původním návrhu oddělení kultury, pro návrh 
hlasovalo 6 z 9 přítomných členů výboru. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 6 
   Proti  - 3 
   Zdržel se - 0 
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Vzhledem k tomu, že pro žádný z návrhů nehlasovala nadpoloviční většina členů výboru, k bodu 
nebylo přijato žádné usnesení. 
 
  
K bodu 3 
návrh vytvoření krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury  
Členové výboru obdrželi dokument Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje, který zpracoval dr. Mertlík. Dokument 
obsahuje mimo jiné úlohu regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu 
východních Čech v Hradci Králové, úlohu odborné komise, náležitosti návrhu na zápis 
nemateriálních statků do seznamu či samotný zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční 
a lidové kultury České republiky. Náklady regionálního pracoviště spojené s vedením a 
administrací seznamu včetně nákladů na činnost odborné komise a posuzovatelů jsou hrazeny 
z prostředků Muzea východních Čech v Hradci Králové, přičemž tuto skutečnost 
Královéhradecký kraj zohlední při stanovení jeho příspěvku na provoz. 
Členové výboru vzali dokument na vědomí bez připomínek. 
 
USNESENÍ 30/40/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 4 
informace o rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ukončit Projekt internetizace knihoven  
Členové výboru byli informováni o rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR s okamžitou platností a 
bez náhrady ukončit Projekt internetizace knihoven. Stát dosud hradil internetové připojení 
knihovnám, které v rámci PIK získaly sadu výpočetní techniky. Dle názoru Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků České republiky a rovněž tak Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové ukončením projektu mohou být ohroženy zejména malé obecní knihovny, jejímž 
uživatelům bude omezen či dokonce znemožněn přístup k internetu. Povinnost bezplatného 
přístupu k internetu však knihovnám ukládá Zákon č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). 
 
Členové výboru se shodli na názoru, že náklady, které by obcím vznikly rozhodnutím 
ministerstva projekt ukončit, by nebyly tak vysoké, aby ohrozily Projekt internetizace knihoven 
a tím volný přístup k internetu v obecních knihovnách.  
 
USNESENÍ 30/41/2011/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 rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ukončit Projekt internetizace knihoven 
 
K bodu 5 
různé, diskuze  
Předsedkyně výboru informovala o návrhu rozpočtu kapitoly 16 na rok 2012, který je 
v současné chvíli navržen ve výši skutečnosti roku 2011, tedy 149 050 tisíc Kč. V celkové částce 
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jsou zahrnuty provozní příspěvky pro příspěvkové organizace i obecně prospěšné společnosti, 
dotace na regionální funkce knihoven, dotace určené pořadatelům akcí s trvalou záštitou rady či 
příspěvek Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Stále přetrvává problém chybějících 2 mil Kč na 
nákup knih pro krajskou knihovnu. 
 
Předsedkyně výboru dále informovala o žádosti Římskokatolické farnosti Všestary ze dne 26. 
července 2011 o dotaci na opravu střechy věže kostela v Nedělištích. Žádost byla adresována 
odboru grantů a dotací, který ŘK farnosti odpověděl. 
 
 
 
USNESENÍ 30/42/2011/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 Ing. Domšové o návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012 
 2. informaci o žádosti Římskokatolické farnosti Všestary o navýšení dotace na 

opravu střechy věže kostela v Nedělištích 
 
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 hodin jednání ukončila. Příští  
jednání se uskuteční dne 22. září 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého Kraje se sídlem pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Václava Domšová                                                                
                                                                                                  předsedkyně výboru                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


