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                                                                            Z á p i s 
 
39. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 17. května 2012 od 13 hodin v obci Hřibojedy 
 

 
Přítomni:      Ing. Václava Domšová, PaedDr. Josef Lukášek, Marek Dvorský,  Ing. arch. Jan Falta, 
PaedDr. Marta Pohnerová, JUDr. Libuše Růčková, Karel Švenka, Věra Hlostová, Jiří Gangur, 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
 
Omluveni:   Ing. Vladimír Derner, Jiří Žák, Vladimír Pejřil 
 
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová. Uvítala 
přítomné, upozornila na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
Program 39. jednání výboru byl jednomyslně schválen. 
 

Program jednání: 

 
  1.  Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a 

Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
  2.  žádost města Úpice o změnu v projektu  
  3.  návrh odměn za práci ve výboru v roce 2012  
  4.  komentovaná prohlídka Braunova Betlému v Novém lese u Kuksu  
  5.  různé, diskuze  
 
K bodu 1 
Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Statut 
dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
Dotační fond Královéhradeckého kraje je samostatný peněžní fond zřízený za účelem 
soustřeďování finančních prostředků určených k podpoře veřejně prospěšných projektů na 
území kraje. Finanční prostředky do něj přiděluje zastupitelstvo, zbývající prostředky ve fondu 
zůstávají a převádějí se do dalších let. Finance jsou rozdělovány dle Zásad čerpání fondu, které 
jsou nedílnou součástí statutu. Správu fondu zajišťuje odbor grantů a dotací, který každý rok 
předkládá zastupitelstvu výsledek hospodaření fondu. Případné vrácené finanční prostředky se 
vrací do oblasti podpory, ze které byly poskytnuty. Zásady pro čerpání finanční podpory 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje i Statut dotačního fondu jsou přílohou zápisu. 
 

Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
 USNESENÍ 39/22/2012/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro čerpání finanční 

podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
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II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 
 1. Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
 2. Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
 
 
K bodu 2 
žádost města Úpice o změnu v projektu  
Dne 10. 5. 2012 zaslalo město Úpice žádost o změnu v projektu (dotační program 12KPG02) -  
oprava a stavební úpravy objektu č. p. 92 Dřevěnka. Město požaduje schválenou dotaci ve výši 
300.000 Kč převést na obnovu zděného hospodářského objektu, který je součástí areálu NKP – 
Dřevěnka, neboť na rekonstrukci dřevostavby žádají o dotaci z Norských fondů. Příjemce svou 
žádost odůvodňuje tím, že předmět podpory se nemění, neboť budova tvořená z dřevěných 
roubených stěn i zděný hospodářský objekt je součástí areálu NKP – Dřevěnka. Schválená 
dotace však byla určena na budovu z dřevěných roubených stěn nikoliv na budovu zděného 
hospodářského objektu. Odbor grantů a dotací i oddělení kultury a památkové péče navrhují 
přidělit částku 300.000 Kč projektům, které byly zařazeny do zásobníku projektů: 
1. 150.000 Kč projektu 12KPG02-0061 - oprava fasády severního a severozápadního křídla 

zámku Kvasiny, žadatel Soňa Klímová 

2. 150.000 Kč projektu 12KPG02-0087 - oprava havarijního stavu krovu a stropu nad lodí Kostela 

sv. Bartoloměje v Lovčicích, žadatel ŘKF Lovčice. 

Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
 USNESENÍ 39/23/2012/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. p r o j e d n a l  
  žádost města Úpice o změnu projektu v rámci dotačního programu 12KPG02 - 

Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit přerozdělení dotace ve výši 300 tisíc 

Kč původně určené městu Úpice: 
 1. 150.000 Kč projektu č. 12KPG02-0061 zámek Kvasiny - oprava fasády severního a 

severozápadního křídla  
 2. 150.000 Kč projektu č. 12KPG02-0087 Kostel sv. Bartoloměje v Lovčicích - oprava 

havarijního stavu krovu a stropu nad lodí kostela 
 
K bodu 3 
návrh odměn za práci ve výboru v roce 2012  
Předsedkyně výboru přednesla návrh poskytnutí odměn občanům za práci ve výboru v roce 
2012. Návrh byl vypracován na základě docházky jednotlivých členů v roce 2012 s přihlédnutím 
ke vzdálenosti dojíždění z místa bydliště. Návrh odměn je přílohou usnesení. 
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 Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
 USNESENÍ 39/24/2012/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  s návrhem poskytnutí odměn za práci ve výboru v roce 2012 dle přílohy č. 1 usnesení 
 
K bodu 4 
komentovaná prohlídka Braunova Betlému v Novém lese u Kuksu  
Hosty jednání byli ředitel odborného pracoviště NPÚ Jaroměř - Josefov Ing. Oldřich Pešek a 
kastelán Hospitalu Kuks Libor Švec, který je pověřen správou Braunova Betlému. Podali 
souhrnné informace o vzniku, historii a současném stavu NKP. Betlém vznikl v letech 1717 – 
1732, autorem je Matyáš B. Braun. V roce 1999 byl areál Betléma vyhlášen Světovým 
památkovým fondem za 1 ze 100 nejohroženějších památek světa. V témže roce byl zahájen 
archeologický průzkum a v roce 2001 byl Betlém prohlášen za národní kulturní památku. V roce 
2005 vydal krajský úřad závazné stanovisko k záměru zpracování projektu záchrany a obnovy 
NKP. Zpracování potřebné projektové dokumentace však nebylo zahájeno. V dubnu letošního 
roku vydal krajský úřad závazné stanovisko k realizaci sondážního průzkumu sousoší Příjezd tří 
králů a Klanění pastýřů. Sondážní práce byly zahájeny 15. května 2012. Vzhledem k tomu, že 
odborná veřejnost se v názorech na další postup v případě záchrany Braunova Betlému 
zásadním způsobem rozchází, otázka dalšího osudu NKP zatím zůstává otevřena. 
 

USNESENÍ 39/25/2012/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. s e   s e z n á m i l  
  s prostředím Národní kulturní památky Braunova Betlému v Novém lese u Kuksu 
II.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace Ing. Oldřicha Peška, ředitele odborného pracoviště NPÚ Josefov, a Libora 

Švece, kastelána Hospitalu Kuks, o současném stavu a plánované údržbě Braunova 
Betlému a přilehlého okolí 

 
K bodu 5 
různé, diskuze  
JUDr. Růčková podala předběžné informace o možném průběhu dalšího výjezdního zasedání, 
které se uskuteční 21. června v Broumově. Jedním z bodů jednání je návštěva benediktinského 
kláštera. 
 
USNESENÍ 39/26/2012/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 plánovaném výjezdním zasedání, které se uskuteční dne 21. června 2012 

v Broumově 
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Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15 hodin jednání ukončila. Příští výjezdní 
zasedání se uskuteční dne 21. června 2012 od 13 hodin v Broumově. 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Václava Domšová 
                                                                                       předsedkyně výboru 
                                                                                                 
zapsala: J. Vydarená 
tajemnice výboru 
 


