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                                                               Z á p i s 
 
z  13. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 14. ledna 2010 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 
 
Přítomni:       Ing. Václava Domšová, Věra Hlostová, Marek Dvorský, Karel Švenka, PaedDr.   

 Josef Lukášek, PaedDr. Marta Pohnerová, Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D., Vladimír  
 Pejřil 

 
Omluveni:       Ing. Vladimír Derner, Jiří Gangur, Ing. arch. Jan Falta, Ing. Josef Šimurda 
 
Neomluveni:   Jiří Žák 
 
Hosté:             PhDr. Pavel Mertlík, Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 
 
Program jednání: 

 
  1.  návrh koncepce památkové péče v Královéhradeckém kraji  
  2.  žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Klášteře nad Dědinou o 

prodloužení termínu dokončení realizace projektu č. KPG042009/19  
  3.  návrh rozdělení finančních prostředků určených na provoz obecně prospěšných 

společností v roce 2010 
  4.  návrh rozdělení částky 2.200 tisíc Kč určené na projekty s trvalou záštitou Rady 

Královéhradeckého kraje v roce 2010 
  5.  různé, diskuze  
 
 
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraj Ing. Václava Domšová. Uvítala přítomné, upozornila 
na materiály, které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním.  
 
 
K bodu 1 
návrh koncepce památkové péče v Královéhradeckém kraji  
PhDr. Mertlík vyzval přítomné, aby vznesli své připomínky, případně dotazy k předloženému 
dokumentu. Koncepce je rozdělena na část analytickou a návrhovou, kde je třeba 
přihlédnout zejména k nástrojům, kterými lze stanovených cílů dosáhnout. Situace je 
komplikována absencí koncepce MK ČR a nového památkového zákona, problematický je 
vztah zákona a ústavních záruk vlastníka, kdy zákon omezuje vlastnická práva majitelů 
kulturních památek na straně jedné, ovšem tato omezení plně nekompenzuje na straně 
druhé. Odborná péče památkářů by neměla spočívat pouze ve výčtu toho, co vlastník nesmí. 
Omezení by měla být kompenzována finanční podporou. Ta ovšem není vlastníkům ničím 
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garantována, neboť je komplikována poměrně složitým a zdlouhavým systémem dotačního 
řízení, kdy vlastník památky nemá záruku získání dotace.  
Bc. Zadrobílek informoval, že jedna z možností získání prostředků na památkovou péči jsou 
tzv. Norské fondy, kde by kraj mohl žádat o obdobu Programu, který realizoval nyní s tím, že 
by celý Program byl v rámci úzké součinnosti směřován na oblast kultury – památkové péče. 
 
Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 
 USNESENÍ 13/1/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
 1. předložit dokument "Koncepce péče o památkový fond Královéhradeckého 

kraje" k projednání Radě Královéhradeckého kraje 
 2. navázat na předchozí Program kraje v rámci FM/EHP Norska s tím, že finanční 

prostředky alokované pro Královéhradecký kraj bude vhodné investovat do 
oblasti kultury. 

 
K bodu 2 
žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Klášteře nad Dědinou o 
prodloužení termínu dokončení realizace projektu č. KPG042009/19  
Příjemce dotace č. KPG042009/19 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Klášteře nad 
Dědinou zaslal oddělení KP písemnou žádost o prodloužení termínu realizace opravy varhan. 
V letošním roce se dotace kraje proplácely se značným zpožděním, příjemci neměli jistotu, 
restaurátoři vyčkávali a v podzimních měsících již nebyla v nevytápěných kostelích teplota 
potřebná ke konzervaci a restaurování píšťal a dalším pracím nutným pro dokončení 
projektu. Výbor souhlasí s prodloužením termínu dokončení realizace a doporučuje jeho 
posunutí ke dni 30. června 2010. 
 
 Hlasování: 
        Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 13/2/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Klášteře nad 

Dědinou o prodloužení termínu dokončení realizace projektu č. KPG042009/19 do 
30. 6. 2010 formou dodatku smlouvy 

 
 



3 
 

K bodu 3 
návrh rozdělení finančních prostředků určených na provoz obecně prospěšných společností 
v roce 2010 
Zastupitelstvo kraje schválilo 2. prosince 2009 rozpočet na rok 2010 a jeho součástí je i 
částka 5 mil. Kč určená na provoz obecně prospěšných společností spoluzaložených 
Královéhradeckým krajem - Klicperova divadla, o.p.s., Divadla Drak, o.p.s. a Filharmonie 
Hradec Králové, o.p.s. V roce 2009 byla tato částka rozdělena poměrem 2 mil. Kč pro 
Klicperovo divadlo, 1.300 tisíc Kč pro Divadlo Drak a 1.700 tisíc Kč pro Filharmonii Hradec 
Králové. Oddělení KP navrhlo toto členění zachovat i pro rok 2010. Byl dán protinávrh, který 
výbor jednohlasně odsouhlasil, aby rozdělení částky bylo upraveno v poměru 2 mil. Kč pro 
Klicperovo divadlo, 1.500 tisíc Kč pro Divadlo Drak a 1.500 tisíc Kč pro Filharmonii Hradec 
Králové. Odůvodněním byly nové prostory, které se divadlu podařily získat od města Hradec 
Králové a s nimi související vyšší provozní náklady. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se               - 0 
 
 USNESENÍ 13/3/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit rozdělení částky 5 mil. Kč určené na provoz obecně prospěšných 

společností v roce 2010: 
2 mil. Kč Klicperovu divadlu, o.p.s., 1.500 tisíc Kč Divadlu Drak, o.p.s., 1.500 tisíc Kč 
Filharmonii Hradec Králové, o.p.s. 

 
K bodu 4 
návrh rozdělení částky 2.200 tisíc Kč určené na projekty s trvalou záštitou Rady 
Královéhradeckého kraje v roce 2010 
Součástí rozpočtu kraje na rok 2010 je i schválená částka 2.200 tisíc Kč určená na realizaci 
kulturních projektů s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje. Částka je oproti 
minulým letům ponížena o 5 tisíc Kč. Výbor doporučil zachovat členění této částky mezi 
jednotlivé projekty s tím, že o částku 5 tisíc Kč budou poníženy Krajské postupové soutěže 
neprofesionálního umění viz přiložená tabulka. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se               - 0 
 
 USNESENÍ 13/4/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit rozdělení částky 2.200 tisíc Kč určené na kulturní projekty s trvalou 
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záštitou Rady Královéhradeckého kraje viz příloha 
 
K bodu 5 
různé, diskuze  
PhDr. Mertlík informoval o pokračování projektů příspěvkových organizací kraje 
připravovaných do ROP - přístavbě Muzea války 1866 v obci Chlumu, projektu prezentace 
krajky ve Vamberku a vybudování nového planetária v hradecké hvězdárně. Vyzval členy 
výboru, aby se každý dle svých možností zasadil o podporu posledně jmenovaného projektu 
v orgánech města Hradce Králové, neboť bez partnerství města by se kraj jen těžko obešel. 
 
Bc. Zadrobílek informoval o připravovaných zásadách pro poskytování krajských dotací a o 
termínech letošního dotačního řízení včetně termínů schvalování projektů radou a 
zastupitelstvem. Výbor v této souvislosti stanovil termín jednání hodnotící komise na den 29. 
dubna 2010, tedy necelý měsíc po termínu uzávěrky pro příjem žádostí z dotačních 
programů KPG022010 - obnova KP a KPG042010 - obnova historických varhan. 
 
 USNESENÍ 13/5/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
 1. informaci o projektech příspěvkových organizací Královéhradeckého 

kraje připravených do ROP 

 2. informaci Bc. Zadrobílka o připravovaných nových zásadách 
poskytování dotací Královéhradeckého kraje 
 

II.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s termínem jednání hodnotící komise pro dotační programy v oblasti 

kultury a památkové péče - 29. dubna 2010 
 

 
Závěr  

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast na jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15 hodin jednání ukončila. 
Příští jednání se uskuteční dne 18. února 2010 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
v zasedací místnosti P1.443. 
 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                Mgr. Jiří Štěpán, PhD. 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


