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                                                                            Z á p i s 
 
z 29. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 9. června 2011 od 13 hodin v budově Galerie výtvarného umění v Náchodě a 
následně Regionálního muzea v Náchodě 
 
 
Přítomni:   Ing. Václava Domšová, Karel Švenka, Věra Hlostová, Marek Dvorský, Jiří Gangur,  
Ing. Vladimír Derner, PaedDr. Josef Lukášek 
 
 
Omluveni:  Vladimír Pejřil, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., JUDr. Libuše Růčková, PaedDr. Marta 
Pohnerová, Ing. arch. Jan Falta, Jiří Žák 
 
Program jednání: 

 
  1.  prohlídka Galerie výtvarného umění v Náchodě  
  2.  prohlídka Regionálního muzea v Náchodě  
  3.  připomínky k analytické části návrhu koncepce rozvoje kultury v Královéhradeckém 

kraji  
  4.  projektové záměry Muzea východních Čech v Hradci Králové  
  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 s politováním 
konstatovala, že plánovaného výjezdního zasedání se účastní pouze polovina členů výboru. 
 
K bodu 1 
prohlídka Galerie výtvarného umění v Náchodě  
Ředitel galerie Mgr. Jan Kapusta provedl členy výboru výstavními prostorami a upozornil na 
cennou sbírku ruského malířského umění. Galerie má mimořádnou příležitost získat další 
přírůstek do své sbírky, obraz Julia von Klevera staršího - Zimní krajina v zapadajícím slunci, rok 
1909, olej, plátno, 100 x 70 cm, rámováno, signováno latinkou: Julius v. Klever, Berlin, Ostern, 
1909. Požadovaná a nákupní komisí schválená cena obrazu je 500.000,- Kč. Výbor doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit použití částky ve výši 500 tisíc Kč na nákup 
uměleckého díla z Fondu rozvoje a reprodukce. 
Ředitel upozornil, že galerii chybí finanční prostředky na nákup sbírek, zbývá pouze na díla 
méně významná. V současné době galerie připravuje katalog věnovaný sbírce ruského 
malířského umění a publikaci k blížícímu se 50. výročí GVUN (za 5 let). Dále ředitel upozornil, že 
je z úsporných důvodů omezena restaurátorská činnost a že v galerii chybí historik umění. 
Z nutných oprav je třeba během 3 - 4 let opravit střechu a pod budovu zatéká voda. Organizace 
objednala statika, který připraví rozpočet nutných oprav. 
  
Hlasování: 
   Pro  - 7 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
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USNESENÍ 29/34/2011/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 Galerie výtvarného umění v Náchodě Mgr. Jana Kapusty o chodu 

organizace 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit použití částky ve výši 500 tisíc Kč z 

Fondu rozvoje a reprodukce na pořízení uměleckého díla ruského malířství s názem 
Zimní krajina v zapadajícím slunci, rok 1909, olej, plátno, 100 x 70 cm, autor Julius 
von Klever starší, pro Galerii výtvarného umění v Náchodě 

 
K bodu 2 
prohlídka Regionálního muzea v Náchodě  
Výjezdní zasedání výboru pokračovalo prohlídkou Regionálního muzea v Náchodě. Ředitel 
organizace PhDr. Václav Sádlo informoval nejen o chodu vlastního muzea, ale také jeho 
pobočkách, které jsou v Dobrošově, V Polici nad Metují a v Hronově. Upozornil, že návštěvnost 
Pevnosti Dobrošov má v posledních letech klesající trend. Organizace má velmi dobré vztahy 
s městy Hronov a Police nad Metují, které nejen že promíjí RMN nájemné, ale přispívají také na 
činnost muzeí. Ředitel provedl členy výboru expozicemi muzea, k nimž poskytl odborný výklad.  
 
USNESENÍ 29/35/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ředitele Regionálního muzea v Náchodě PhDr. Václava Sádla o chodu 

organizace 
 
K bodu 3 
připomínky k analytické části návrhu koncepce rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji  
Na návrh předsedkyně Ing. Domšové výbor z důvodu malé účasti souhlasil s přesunutím bodu 
„připomínky k analytické části návrhu koncepce rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji“ na 
příští mimořádné jednání, které se uskuteční 28. července 2011. Na tomto jednání by mělo být 
rovněž navrženo rozdělení zbývající částky určené na provoz obecně prospěšných společností. 
Vodítkem pro rozdělení zbývajících finančních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč by měly být 
výsledky analýzy regionálních dopadů kulturních institucí nacházejících se na území města 
Hradce Králové. Mimořádné jednání bylo naplánováno tak, aby mohl být návrh předložen 
zastupitelstvu kraje dne 8. září 2011. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 7 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 29/36/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. o d r o č u j e  
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  bod připomínky k analytické části návrhu koncepce rozvoje kultury v 
Královéhradeckém na příští mimořádné jednání dne 28. července 2011 

 
K bodu 4 
projektové záměry Muzea východních Čech v Hradci Králové  
Členům výboru byly před jednáním elektronicky zaslány projektové záměry Muzea východních 
Čech v Hradci Králové zpracované ředitelkou muzea Mgr. Machkovou Prajzovou, Ph.D. Jedná se 
celkem o čtyři projekty, z nichž pouze u jednoho (Projekt digitalizace a internetové prezentace 
archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám ve východních Čechách a Śląsku 
Opolskim) muzeum požaduje finanční spoluúčast kraje. Oddělení kultury a památkové péče 
předloží projektové záměry muzea Radě Královéhradeckého kraje dne 22. června 2011. 
 
USNESENÍ 29/37/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. p r o j e d n a l  
  projektové záměry Muzea východních Čech v Hradci Králové viz příloha zápisu 
 
K bodu 5 
různé, diskuze  
J. Vydarená informovala, že rada kraje souhlasila s finančním posílením vybraných kulturních 
akcí s trvalou záštitou o částku ve výši 100 tisíc Kč původně určenou na přehlídku Dětská scéna. 
Materiál bude předložen zastupitelstvu kraje dne 16. 6. 2011. Dále byla schválena realizace a 
financování projektu Digitální planetárium v Hradci Králové, nové zakládací smlouvy obecně 
prospěšných společností KD, DD a FHK v souvislosti se změnou zákona č. 248/1995 Sb., o 
obecně prospěšných společnostech, a smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na předfinancování a kofinancování způsobilých výdajů projektu 
„Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu“. 
 
J. Vydarená rovněž informovala o přemístění sídla Střediska amatérské kultury Impuls 
na adresu Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové, a pozvala všechny členy na 
den otevřených dveří střediska, který se uskuteční 28. června 2011 od 14 hodin. 
 
Z důvodů jmenovaných v bodě 3 výbor souhlasil s mimořádným jednáním, které se 
uskuteční 28. července 2011 od 13 hodin v budově krajského úřadu. Termín původně 
plánovaného jednání 25. srpna 2011 zatím rovněž platí. 
 
Hlasování: 
   Pro  - 7 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 USNESENÍ 29/38/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. informace z jednání Rady Královéhradeckého kraje ze dne 8. června 2011 

 2. informaci o přemístění sídla Střediska amatérské kultury Impuls 
na adresu Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové, a dále pozvání na 
den otevřených dveří střediska dne 28. června 2011 od 14 hodin 
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II.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s mimořádným jednáním, které se uskuteční dne 28. července 2011 od 13 hodin v 

budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
 
 
 
Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast při jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16:30 hodin jednání ukončila. 
Příští mimořádné jednání se uskuteční dne 28. července 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 


