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                                                                 Z á p i s 
 
z  9. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 17. září 2009 od 14 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací místnosti P1 412 
 

 
Přítomni:    Ing. Václava Domšová, Ing. Vladimír Derner, Jiří Gangur, Mgr. jiří Štěpán, Karel 

Švenka, Marek Dvorský, Jiří Žák, PaedDr. Marta Pohnerová, Ing. arch. Jan Falta
  

 
Omluveni: PaedDr. Josef Lukášek 
 
Neomluveni:    Věra Hlostová, Ing. Josef Šimurda   
 

Program jednání: 

 
  1.  dotační strategie Královéhradeckého kraje v letech 2010 - 2013 -, Bc. Marcel 

Zadrobílek  
  2.  informace o projektu Archeopark ve Všestarech - Doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.  
  3.  informace o odmítnutých dotacích z grantových programů 2009  
  4.  poskytování slev držitelům Rodinných pasů Královéhradeckého kraje  
  5.  informace o projektech příspěvkových organizací kraje připravených do ROP  
  6.  různé, diskuze  
 
 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Václava Domšová. Uvítala přítomné, upozornila na materiály, 
které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 

 
K bodu 1 
dotační strategie Královéhradeckého kraje v letech 2010 - 2013 - Bc. Marcel Zadrobílek  
Bc. Zadrobílek informoval o systému dotačních programů, které bude od roku 2010 
spravovat odbor grantů a dotací, a to od vyhlášení programů až po závěrečné vyúčtování 
dotací. Rovněž tak hodnocení žádostí z formálního a obsahového hlediska a dále podklady 
pro hodnotící grantovou komisi bude připravovat nově vzniklý odbor, referenti oddělení 
kultury a památkové péče budou přizváni k odbornému posouzení došlých žádostí. Ze 
stávajících 5 grantových programů jsou na úseku kultury pro příští rok navrženy pouze dva – 
obnova památkového fondu a obnova historických varhan. Výbor vyjádřil znepokojení nad 
výrazným snížením finančních prostředků určených na grantové programy v oblasti kultury 
pro rok 2010, ale chápe obavy z plnění rozpočtu KHK v důsledku hospodářské krize. Výbor 
doporučuje vyhlásit ještě i stávající program na podporu nepamátkových objektů, aby bylo 
možné alespoň dokončit již započaté akce. 
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Ing. Derner vyjádřil pochybnosti zejména nad odborným posouzením žádostí o dotace na 
obnovu kulturních památek, které je značně složité a zahrnuje součinnost s ostatními 
odbornými institucemi (NPÚ, MK ČR…) 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 9/36/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci Bc. Marcela Zadrobílka o dotační strategii Královéhradeckého kraje v letech 

2010 - 2013 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    pro rok 2010 vyhlásit i stávající dotační program na obnovu nepamátkových objektů 

(KPG052009), který bude určen alespoň na dokončení rozpracovaných akcí 
 
K bodu 2 
informace o projektu Archeopark ve Všestarech - Doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.  
K jednání výboru byl přizván Doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., vedoucí katedry archeologie Filozofické 
fakulty Univerzity Hradec Králové, aby prezentoval projekt Archeopark Všestary a jeho plánovaný 

rozvoj. V současné době park zahrnuje Centrum experimentální archeologie (CEA) – 
pravěkou vesnici, kde je umístěna budova se stálou expozicí pravěku. Centrum funguje pod 
hlavičkou Univerzity Hradec Králové, která však nesmí podávat projekty do ROP, což je 
důvod, proč se doc. Tichý obrací na kraj. Plánovaná je cyklotrasa z Hradce Králové 
s naučnými tabulemi na místních význačných archeologických lokalitách. CEA slouží zatím 
pouze školním exkurzím v rámci výuky pravěku, zatímco archeopark by měl být otevřen 
celoročně široké veřejnosti.  Srovnatelný projekt v regionu chybí   a   má geograficky širší 
dopad včetně kontaktů na obdobné instituce v zahraničí.  
Provozní náklady by neměly přesáhnout 500 tisíc Kč ročně, ovšem v budoucnu nebude 
zásadním problémem financování střediska jako spíše otázka provozovatele. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 9/37/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informace Doc. PhDr. Radomíra Tichého, Ph.D. o projektu Archeopark ve Všestarech 
II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    schválit projekt Archeopark Všestary včetně podání žádosti o dotaci ze strukturálních 

fondů Evropské unie  
 
K bodu 3 
informace o odmítnutých dotacích z grantových programů 2009  
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Bc. Vydarená informovala o odmítnutých dotacích z grantových programů 2009. Z programu 
KPG032009 – podpora publikační činnosti a literatury odmítlo schválenou dotaci ve výši 20 
tisíc Kč město Jaroměř na realizaci publikace Osobnosti města Jaroměře. Dále z programu 
KPG012009 – podpora kulturních aktivit odmítla obec Skuhrov dotaci ve výši 40 tisíc Kč na 
realizaci výstavní expozice výroby železa. Poslední dosud odmítnutá dotace ve výši 10 tisíc Kč 
byla schválena občanskému sdružení SH, které pořádalo první ročník hudebně literárního 
festivalu ve Vokšicích (pokračování festivalu ve Starých Hradech). 60 tisíc Kč z těchto 
prostředků bude použito ke zhotovení informačních tabulí u souboru sochařských děl Příběh 
utrpení a nadějí člověka, umístěného ve stálé přírodní výstavní síni na katastrálním území 
Stanovice u Kuksu, a 10 tisíc Kč na provozní účely kapitoly 16 – kultura. 
 
Výbor vyjádřil znepokojení a nesouhlas nad postupem krajského úřadu v procesu vyřizování 
grantových dotací schválených zastupitelstvem kraje 28. května 2009. Smlouvy o poskytnutí 
dotací podepsané příjemci jsou zadržovány na ekonomickém odboru a čekají na podpis 
hejtmana kraje. Výbor se shodl na tom, že není možné bez vědomí zastupitelstva pozastavit 
výkon rozhodnutí zastupitelstva. Žadatelé jsou uváděni do potíží, protože nejsou schopni 
plnit závazky vůči dodavatelům, z jejichž strany hrozí riziko uplatňování sankcí.  Rovněž tak 
obraz kraje směrem k veřejnosti je tímto postupem velmi poškozen. Výbor požaduje, aby 
postup krajského úřadu prošetřil kontrolní výbor. 
  
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 9/38/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci Bc. Vydarené o odmítnutých dotacích z grantových programů vyhlášených v 

roce 2009 
 

II.  n  e  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s postupem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v procesu vyřizování dotací z 

grantových programů oddělení kultury a památkové péče pro rok 2009 
III.  ž  á  d  á   
    kontrolní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o prošetření postupu úřadu při 

vyřizování schválených dotací z grantových programů 2009 
 
 
K bodu 4 
poskytování slev držitelům Rodinných pasů Královéhradeckého kraje  
PhDr. Mertlík informoval o dopise členů Rady Královéhradeckého kraje PhDr. Bc. Jiřího Noska 
a Miroslava Uchytila adresovaném ředitelům příspěvkových organizací kraje, který je vyzval 
ke spolupráci při zavedení systému rodinných pasů v našem kraji. Systém by měl zvýhodnit 
rodiny s dětmi navštěvující muzea, galerie, hvězdárny apod. Výbor doporučuje příspěvkovým 
organizacím poskytnout slevy držitelům Rodinných pasů Královéhradeckého kraje, zároveň 
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však oddělení kultury, aby zohlednilo předpokládaný pokles v příjmech kulturních institucí 
zvýšením příspěvku na provoz. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 9/39/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  

 1. příspěvkovým organizacím Královéhradeckého kraje v oblasti kultury poskytnout 
slevy držitelům Rodinných pasů Královéhradeckého kraje a přizpůsobit tomu výši 
vstupného 

 2. oddělení kultury a památkové péče zohlednit předpokládaný pokles v příjmech 
příspěvkových organizací formou zvýšeného příspěvku na provoz 

 
 
K bodu 5 
informace o projektech příspěvkových organizací kraje připravených do ROP   
PhDr. Mertlík informoval o projektech příspěvkových organizací kraje připravených k podání 
žádosti o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Jedná se o projekty připravené 
Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – Centrum studií a prezentace 
krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách, Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové 
– Digitální planetárium v Hradci Králové, Hvězdárnou v Úpici – Společná česko-polský projekt 
Nebe bez hranic, část pozorovatelna Slunce, Muzeem východních Čech v Hradci Králové – 
Prezentační systém Muzea války 1866 na Chlumu, Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové – Regionální digitální knihovna Královéhradeckého kraje a města Rokytnice 
v Orlických horách – Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v O. h. na umístění muzejní expozice 
(Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou). Viz písemná zpráva zaslaná před 
jednáním výboru. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 9/40/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    schválit přípravu projektů příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje a podání 

žádostí o dotace ze strukturálních fondů Evropské Unie, a to: 
1. Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách 
2. Digitální planetárium v Hradci Králové 
3. Společný česko-polský projekt Nebe bez hranic, část pozorovatelna Slunce 
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4. Prezentační systém Muzea války 1866 na Chlumu 
5. Regionální digitální knihovna Královéhradeckého kraje 
6. Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách na umístění muzejní expozice  
  

 
 
K bodu 6 
různé, diskuze  
Předsedkyně výboru Ing. Domšová požádala členy o souhlas se změnou říjnového termínu 
jednání z důvodu konání Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči, 
která se ve dnech 15. a 16. října 2009 uskuteční v našem kraji. Jednání výboru, které bude 
tentokrát výjezdní, se uskuteční mimořádně ve středu 14. října 2009 v obci Kuks. 
 
PhDr. Mertlík informoval o nabídce převodu zbytného státního majetku ve správě MK ČR a 
jím zřízených organizací, která byla adresována hejtmanovi Královéhradeckého kraje a 
podepsána Ing. Zdeňkem Novákem. Výbor vzal informaci na vědomí s tím, že o nabídce by se 
dalo uvažovat pouze v případě, že by s nabízenými nemovitostmi byly na kraj převedeny i 
potřebné finanční prostředky. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 9/41/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    se změnou termínu říjnového jednání na den 14. října 2009 od 13 hodin v Kuksu 
II.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci PhDr. Mertlíka o nabídce převodu zbytného státního majetku ve správě 

Ministerstva kultury ČR a jím zřízených organizací 
 
 
Závěr 
 

Předsedkyně výboru poděkovala členům všem přítomným členům za účast na jednání 
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu,  v 16:45 hodin jednání 
ukončila. Příští jednání se uskuteční dne 14. října 2009 od 13 hodin v obci Kuks. 

  
 
 
 

Ing. Václava Domšová                                                                    Mgr. Jiří Štěpán 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatel zápisu 
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Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


