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                                                                 Z á p i s 
 
z  10. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 14. října 2009 od 13 hodin v obci Kuks 
 

 
Přítomni:       Ing. Václava Domšová, Ing. Vladimír Derner, Jiří Gangur, Věra Hlostová,  Karel 

Švenka, PaedDr. Josef Lukášek, Marek Dvorský,  Ing. arch. Jan Falta, Ing. Josef 
Šimurda, Vladimír Pejřil  

 
Omluveni: Mgr. Jiří Štěpán, PaedDr. Marta Pohnerová 
 
Neomluveni:   Jiří Žák 
 
Hosté:             MgA. Martina Kulhavá, doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., Bc. Libor Švec, Ing. 
                        Jiří Skalický, Lukáš Rudolfský, Ing. Daniela Hejzlarová 
 

Program jednání: 

 
  1.  informace o festivalu barokního divadla a hudby Theatrum Kuks spojené s 

prohlídkou v doprovodu doc. PhDr Stanislava Bohadla, CSc.  
  2.  informace Ing. Jiřího Skalického, ředitele společnosti Revitalizace Kuks, o. p. s.  
  3.  prohlídka Hospitalu Kuks v doprovodu Bc. Švece - barokní komplex, lékárna, 

lapidárium soch M. B. Brauna, Galerie vín A. Sporcka  
  4.  návrh udělení ceny Zlatého kolovratu 2009  
  5.  návrh posílení kapitoly 16 – kultura z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 

rok 2010 o částku určenou na spolupráci Banskobystrického samosprávného kraje a 
Královéhradeckého kraje  

  6.  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 předány před zasedáním. 
 
 
K bodu 1 
informace o festivalu barokního divadla a hudby Theatrum Kuks spojené s prohlídkou v 
doprovodu doc. PhDr Stanislava Bohadla, CSc.  
Doc. Bohadlo seznámil členy výboru s historií Kuksu spojenou s osobností hraběte A. 
Sporcka, se vznikem a vývojem festivalu barokního divadla a hudby Theatrum Kuks, jehož 8. 
ročník v měsíci srpnu proběhl, a provedl přítomné po levém břehu Hospitalu Kuks, kde se 
nacházejí vinice, historické schodiště  a „komődienhaus“.  
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 USNESENÍ 10/42/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o festivalu barokního divadla a hudby Theatrum Kuks spojené s 

prohlídkou v doprovodu doc. PhDr Stanislava Bohadla, CSc. 
 
 
K bodu 2 
informace Ing. Jiřího Skalického, ředitele společnosti Revitalizace Kuks, o. p. s.  
Prohlídce byl přítomen ředitel společnosti Revitalizace Kuks, o. p. s. Ing. Jiří Skalický, který 
informoval o záměrech společnosti a přípravě projektu „Granátové jablko“. 
 
 
 USNESENÍ 10/43/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace Ing. Jiřího Skalického, ředitele společnosti Revitalizace Kuks, o. p. s. o 

přípravě projektu "Granátové jablko" 
 
 
K bodu 3 
prohlídka Hospitalu Kuks v doprovodu Bc. Švece - barokní komplex, lékárna, lapidárium 
soch M. B. Brauna, kostel, České farmaceutické muzeum, Galerie vín A. Sporcka  
Na pravém břehu si členové výboru za komentáře kastelána Bc. Švece prohlédli část 
Hospitalu Kuks, historickou lékárnu, lapidárium soch M. B. Brauna a s přednáškou Lukáše 
Rudolfského též Galerii vín A. Sporcka. 
 
 USNESENÍ 10/44/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace Bc. Švece spojené s prohlídkou Hospitalu Kuks, historické lékárny, 

lapidária soch M. B. Brauna a Galerie vín A. Sporcka 
 
 
K bodu 4 
návrh udělení ceny Zlatého kolovratu 2009  
Před zasedáním výboru obdrželi všichni členové návrh kandidátů na udělení ceny 
Královéhradeckého kraje „Zlatý kolovrat 2009“, který připravilo oddělení kultury a 
památkové péče. Členové výboru s navrženými kandidátkami – paní Evou Tatouškovou 
z Nového Města nad Metují (šití lidových krojů a dobových oděvů) a paní Hanou Šromovou 
z Rychnova nad Kněžnou (figurální keramika) souhlasí.  
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 Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
 USNESENÍ 10/45/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  udělit cenu Královéhradeckého kraje " Zlatý kolovrat 2009" paní Evě Tatouškové z 

Nového Města nad Metují a paní Haně Šromové z Rychnova nad Kněžnou viz 
příloha  

 
 
K bodu 5 
návrh posílení kapitoly 16 – kultura z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 o 
částku určenou na spolupráci Banskobystrického samosprávného kraje a 
Královéhradeckého kraje  
Bc. Vydarená informovala o problematice vzájemné spolupráce mezi Banskobystrickým 
samosprávným krajem a Královéhradeckým krajem, která probíhá na základě plánu 
spolupráce podepsaného hejtmanem KHK a predsedou BBSK. Tento plán spolupráce neřeší 
konkrétní naplnění ani systém financování. Dlouholetá ústní dohoda je taková, že jednotlivé 
výměnné kulturní akce probíhají recipročně, tzn., strana vysílající hradí honoráře a dopravu, 
strana přijímající ubytování a stravné. V rozpočtu kraje však nikdy nebyla vyčleněna pro tyto 
účely finanční částka, takže jednotlivé soubory řeší finanční stránku svého účinkování 
složitou cestou prostřednictvím grantových programů, či žádostmi o poskytnutí příspěvku 
adresovanými radě kraje apod., což je často především z časového hlediska komplikované a 
nepružné. Konkrétní plán spolupráce by měl řešit i financování, z toho důvodu výbor 
doporučuje posílit kapitolu 16 – kultura o částku 200 tisíc Kč určenou na výměnné akce mezi 
oběma kraji. 
  
 Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
 USNESENÍ 10/46/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  posílit kapitolu 16 - kultura z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 o 

částku ve výši 200 tisíc Kč určenou na spolupráci Banskobystrického 
samosprávného kraje a Královéhradeckého kraje 
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K bodu 6 
různé, diskuze  
V různém informovala vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury 
MgA. Kulhavá o tvorbě rozpočtu kraje pro rok 2010, kdy je nutné plošné snížení o 3,5% 
oproti roku 2009. U příspěvkových organizací se snížení citelně dotkne zejména Fondu 
rozvoje a reprodukce, kde z původní částky 10 mil. Kč zůstává 5 mil. Kč. 
 
V závěru diskuze vyjádřil výbor opakovaně kritické připomínky ke vzniku nového odboru 
grantů a dotací a připravované administraci grantových programů. 
 
 
USNESENÍ 10/47/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci MgA. Kulhavé o rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 
 
 
Závěr 
 

Předsedkyně výboru poděkovala členům všem přítomným členům i hostům za účast 
na jednání a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16:30 hodin 
jednání ukončila. Příští jednání se uskuteční dne 19. listopadu 2009 od 14 hodin v budově 
krajského úřadu. 

  
 
 
 

Ing. Václava Domšová                                                                    Mgr. Jiří Štěpán 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


