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                                                                 Z á p i s 
 
z 6. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči - hodnotícího orgánu pro grantové 
programy Královéhradeckého kraje na úseku kultury a památkové péče pro rok 2009, 
konaného dne 30. dubna 2009 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací místnosti P1 412 
 

 
Přítomni: Ing. Václava Domšová, Ing. Vladimír Derner, Věra Hlostová, PaedDr. Josef 

Lukášek, Mgr. Jiří Štěpán, Karel Švenka, Vladimír Pejřil, Marek Dvorský, 
PaedDr. Marta Pohnerová, Ing. arch. Jiří Falta, Ing. Josef Šimurda 

 
Omluveni:       Jiří Gangur 
 
Program jednání: 
 
  1.  posouzení žádostí o finanční podporu z grantového programu KPG032009 - Podpora 

publikační činnosti a literatury 
  2.  posouzení žádostí o finanční podporu z grantového programu KPG042009 - Obnova 

historických varhan 
 
 
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 zaslány před zasedáním. 
 

 
 
K bodu 1 
posouzení žádostí o finanční příspěvek z grantového programu KPG032009 - Podpora 
publikační činnosti a literatury 
Před zasedáním byl členům výboru elektronicky zaslán přehled 29 žadatelů o finanční 
podporu z grantového programu KPG032009. Přehled obsahoval číslo žádosti, jméno 
žadatele, název projektu, údaje o projektu, celkové přijatelné výdaje projektu, výši 
požadované dotace, stav formálního hodnocení žádosti, bodové hodnocení v %, maximální 
možnou dotaci vycházející z hodnocení a návrh částky oddělení kultury a památkové péče. 
Z celkového počtu 29 žádostí vyřadili referenti oddělení kultury a památkové péče 3 žádosti 
pro formální a obsahové nedostatky. Komisi bylo předloženo k posouzení všech 29 žádostí 
s upozorněním na žádosti č. 19, 25 a 26. U žádosti č. 26 (žadatel město Dobruška), která 
neobsahovala podrobný položkový rozpočet, navrhla komise učinit výjimku ze zásad 
grantového programu a doporučila podpořit projekt částkou ve výši 20 tisíc Kč v případě, že 
bude chybějící povinná příloha žadatelem doložena.  
Komise doporučila k podpoře celkem  27 projektů v celkové výši 700 tisíc Kč viz přiložená 
tabulka.  
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 Hlasování: 
         Pro  - 11 
         Proti  -  0 
         Zdržel se             -  0 
 
 USNESENÍ VKP/ 6/24/2009 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnout finanční podporu v celkové výši 700 tisíc Kč 27 žadatelům z grantového 

programu KPG032009 - Podpora publikační činnosti a literatury, rozdělení viz 
přiložená tabulka 

II. n a v r h u j e  
 udělit výjimku ze zásad grantového programu KPG032009 u žádosti číslo 26 - město 

Dobruška, vydání sborníku příspěvků konference ke 200. výročí narození historika 
Josefa Mnohoslava Roštlapila  

 
K bodu 2 
posouzení žádostí o finanční příspěvek z grantového programu KPG042009 - Obnova 
historických varhan 
 
Před zasedáním byl členům výboru elektronicky zaslán přehled 25 žadatelů o finanční 
podporu z grantového programu KPG042009. Přehled obsahoval číslo žádosti, jméno 
žadatele, umístění a dataci nástroje, popis prováděných prací, informaci o tom, zda je nástroj 
prohlášenou kulturní památkou, celkové náklady projektu včetně zdrojů financování, výši 
požadované dotace, stav formálního hodnocení žádosti, bodové hodnocení v %, maximální 
možnou dotaci vycházející z hodnocení a návrh částky oddělení kultury a památkové péče. 
Z celkového počtu 25 žádostí vyřadili referenti oddělení kultury a památkové péče 9 žádostí 
pro formální a obsahové nedostatky. Komisi bylo předloženo k posouzení 16 žádostí, z nichž 
komise doporučila 11 projektů k financování v celkové výši 2 300 tisíc Kč - viz přiložená 
tabulka.  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 11 
         Proti  -  0 
         Zdržel se   -  0 
 
 USNESENÍ VKP/6/25/2009 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnout finanční podporu v celkové výši 2 300 tisíc Kč 11 žadatelům z 

grantového programu KPG042009 - Obnova historických varhan, rozdělení viz 
přiložená tabulka 
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Závěr 
 
Předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová poděkovala členům hodnotícího orgánu za účast 
na jednání a vzhledem k tomu, že byly v 14.15 hodin vyčerpány oba body programu, jednání 
ukončila.  

Další jednání se uskuteční dne 21. května 2009 od 14 hodin v budově Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje v zasedací místnosti P1.412 (jednání výboru pro kulturu a 
památkovou péči). 

 
 
 
 
  
 

                                                                                        Ing. Václava Domšová 
                                                                                          předsedkyně výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Vydarená 
tajemnice výboru 


