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Z á p i s 

 
z  16. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 15. dubna 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, PaedDr. Josef Lukášek, Karel Švenka,  
Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D., Marek Dvorský, Jiří Žák 
 
Omluveni: Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Marta Pohnerová, Vladimír Pejřil, Ing. Vladimír 

Derner 
 
Neomluveni:   Jiří Gangur, Ing. Josef Šimurda 
 

Program jednání: 

 
  1.  Projekt "Kulturní a historické centrum Boženy Němcové"   
  2.  Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2009  
  3.  Informace o žádostech o dotace z dotačních programů KHK v oblasti kultury  
  4.  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. V úvodu se vrátila ke 
konferenci Šlechtická sídla a cestovní ruch, které se měli členové výboru možnost zúčastnit 
v rámci březnového jednání. Konferenci zhodnotila jako přínosnou, což potvrdil i dr. Lukášek, 
který na konferenci poděkoval manželům Nováčkovým z Potštejna za péči o zámek i kulturní 
dění v obci. 
 
 
 
K bodu 1 
Projekt "Kulturní a historické centrum Boženy Němcové" - host Jaroslav Hitschfel 
Tajemník MěÚ Česká Skalice Jaroslav Hitschfel v úvodu omluvil z jednání starostu města Česká 
Skalice Tomáše Hubku a paní Vladimíru Jankovou. Seznámil přítomné se záměrem města Česká 
Skalice vybudovat Kulturní a historické centrum Boženy Němcové. Členové výboru obdrželi 
vstupní podklady k revitalizaci památkového areálu včetně mapky budoucího kulturně 
historického centra. Město se bude ucházet o podporu projektu z prostředků EU a zároveň 
nabízí Královéhradeckému kraji, aby se stal dalším partnerem Dohody o partnerství a spolupráci 
na projektu. Město očekává od kraje pomoc zejména v oblasti propagace a poradenství. 
Dosavadními členy Dohody o partnerství a spolupráci jsou město Česká Skalice, Muzeum 
Boženy Němcové, Římskokatolická farnost Česká Skalice a Uměleckoprůmyslové muzeum 
Praha. 
 
 



 2

 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se               - 0 
 
 USNESENÍ 16/11/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Jaroslava Hitschfela, tajemníka Městského úřadu Česká Skalice, o 

projektu Kulturní a historické centrum Boženy Němcové 
II.  d o p o r u č u j e  
  aby se Královéhradecký kraj stal dalším členem Dohody o partnerství a spolupráci 

na projektu Kulturní a historické centrum Boženy Němcové s důrazem na 
poradenskou činnost a propagaci 

 
 
K bodu 2 
Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2009  
Bc. Vydarená rozeslala před jednáním všem členům výboru zprávu o výkonu regionálních funkcí 
knihoven v roce 2009. Pojem regionální funkce je vymezen knihovním zákonem a jedná se o 
souhrn služeb, které poskytují krajské knihovny knihovnám základním. Smyslem je zaručit 
dostupnost knihovnických a informačních služeb do všech míst včetně těch nejmenších obcí. 
V Královéhradeckém kraji zajišťuje výkon regionálních funkcí Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové prostřednictvím městských knihoven v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, 
Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a v Kostelci nad Orlicí. Celkový počet knihoven zapojených do 
systému v roce 2009 činil 397. Od roku 2005 jsou  funkce hrazeny z rozpočtu kraje, v roce 2009 
činila celková částka 10 122 000,- Kč včetně dotace pro krajskou knihovnu. Částka určená na 
regionální funkce zajišťované pověřenými knihovnami činila 8 962 000,- Kč. Podrobná zpráva viz 
příloha zápisu. K předložené zprávě byl vznesen dotaz týkající se Rychnova nad Kněžnou, kde 
knihovna nečerpá z dotace určené na regionální funkce prostředky na instalaci knihovnických 
systémů.  
 
 
 USNESENÍ 16/12/2010/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2009 
 
 
K bodu 3 
Informace o žádostech o dotace z dotačních programů KHK v oblasti kultury  
Jednání se zúčastnil vedoucí oddělení krajských dotací odboru grantů a dotací Bc. Zadrobílek a 
předložil členům výboru přehled došlých žádostí o dotaci z programu KPG022010 - Obnova 
památkového fondu na území KHK a programu KPG042010  - Obnova historických varhan. 
V památkovém dotačním programu došlo celkem 93 žádostí, z toho 2 žádosti byly vyloučeny 
z dotačního řízení pro formální nesprávnosti (zařazení do jiného dotačního programu).  
V programu určeném na obnovu varhan došlo k termínu uzávěrky 18 žádostí. Termín jednání 
hodnotící komise pro posouzení žádostí z těchto programů byl stanoven na 29. dubna 2010 od 
13 hodin. V dotačním programu určeném na podporu kulturních aktivit je termín uzávěrky 
stanoven na 23. dubna 2010. Členové výboru se dohodli s Bc. Zadrobílkem, že podklady 
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k jednání hodnotící komise budou připraveny týden před zasedáním komise, které se uskuteční 
dne 13. května 2010 od 13 hodin. 
Předsedkyně výboru se dotázala na možnost získání finančních prostředků z tzv. Norských 
fondů pro Galerii moderního umění v Hradci Králové na financování obnovy pláště budovy. 
Navrhla svolat jednání za účasti ředitele galerie PhDr. Rybičky a dalších kompetentních zástupců 
s cílem získání prostředků z NF. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se     - 0 
 
 USNESENÍ 16/13/2010/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. Zadrobílka o žádostech o dotace z dotačních programů KHK v oblasti 

kultury 
II.  s o u h l a s í  
  s termíny jednání hodnotícího orgánu pro posouzení žádostí z dotačních programů 

v oblasti kultury: 
 1. 29. dubna 2010 od 13 hodin pro programy KPG022010 a KPG042010 
 2. 13. května 2010 od 13 hodin pro program KPG012010 
 
 
K bodu 4 
Různé, diskuze  
V různém se předsedkyně výboru vrátila k problematice financování OPS a navrhla poskytnout 
Divadlu Drak částku 300 tisíc Kč z případného přebytku hospodaření KHK za rok 2009 na 
částečné pokrytí provozních nákladů zvýšených v souvislosti s novými prostorami v tzv. 
Tereziánském dvoře. Výbor se vyslovil jednomyslně pro. 
MgA. Kulhavá informovala o schůzce se zástupci města Hradce Králové, na které se jednalo o 
dalším financování OPS. Město vypisuje nový čtyřletý grant, v jehož podmínkách bude, že OPS 
musejí ve své ekonomické rozvaze přesně určit regionální dosah instituce.  MgA. Kulhavá 
podotkla, že taková pravidla by měla fungovat recipročně a měla by se týkat nejen OPS, ale i 
organizací, které zřizuje kraj a leží na území města Hradce Králové ( Galerie moderního umění 
v Hradci Králové, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové, Středisko amatérské kultury Impuls a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové). 
Vzhledem k tomu, že oddělení kultury a památkové péče nemá potřebná vstupní data, je třeba 
vypracovat podrobnou analýzu, jejímž výsledkem by byly přesné informace o regionálních 
dopadech jednotlivých kulturních institucí. Mgr. Štěpán, Ph.D. navrhl, že kraj by v této 
záležitosti mohl spolupracovat s katedrou sociologie Univerzity Hradec Králové. MgA. Kulhavá 
přislíbila svolat schůzku s odpovědnými zástupci kraje a UHK. Tato problematika bude 
samostatným bodem příštího jednání výboru. 
 
Předsedkyně výboru se dále vrátila k financování a možnosti přesídlení Střediska amatérské 
kultury Impuls. Vyjádřila znepokojení nad tím, že přes opakované snahy se nepodařilo pro 
středisko najít nové prostory. Předsedkyně přislíbila vyvolat jednání s Ing. Dernerem,  JUDr. 
Janečkem a Mgr. Šlaisovou  a  navrhla vrátit se k této problematice v příštím jednání výboru. 
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 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 16/14/2010/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, vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a 

kultury, o jednání se zástupci města Hradce Králové, o budoucím provozu a 
financování obecně prospěšných společností 

II.  d o p o r u č u j e  
  poskytnout z případného přebytku hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 

2009 300 tisíc Kč Divadlu Drak a Mezinárodnímu institutu figurálního divadla, o.p.s. 
na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s novými prostorami v tzv. 
Tereziánském dvoře 

 
 
 
 
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 27. května 2010 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací 
místnosti P1.443. 
Jednání hodnotícího orgánu pro dotační programy v oblasti kultury a památkové péče se 
uskuteční ve dnech 29. dubna 2010 a 13. května 2010 od 13 hodin v zasedací místnosti P1.443. 
 
 
 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 
 


