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                                                               Z á p i s 
 
z  14. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 18. února 2010 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 

 
Přítomni:       Ing. Václava Domšová, Ing. Vladimír Derner, Jiří Gangur, Věra Hlostová, PaedDr. 
                      Josef Lukášek, Karel Švenka, Vladimír Pejřil, PaedDr. Marta Pohnerová,  
 
Omluveni:       Ing. arch. Jan Falta, Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D., Marek Dvorský, Jiří Žák 
 
Neomluveni:   Ing. Josef Šimurda 
 
Hosté:             PhDr. Pavel Mertlík, MgA. Martina Kulhavá, Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD,  
                       Mgr. Jiří Skalický,  Revitalizace Kuks, o.p.s. 
 
Program jednání: 

 
1.  zpráva o dotacích poskytnutých v oblasti kultury a památkové péče v roce 2009  
2. žádost Filharmonie Hradec Králové o.p.s. o vyšší finanční příspěvek na pokrytí 
     provozních nákladů  
3. návrh rozdělení neinvestičních dotací z kapitoly 16 na rok 2010 na zajištění  
      provozu obecně prospěšných společností Klicperova divadla o.p.s., Divadla Drak  
     o.p.s. a Filharmonie Hradec Králové o.p.s.  
4. informace o návrhu Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a 
      filmového průmyslu 2010 – 2016. 
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 
Zpráva o dotacích poskytnutých v oblasti kultury a památkové péče v roce 2009  
Bc. Vydarená zpracovala a před jednáním elektronicky rozeslala Zprávu o dotacích 
poskytnutých z dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče v roce 2009 viz 
příloha č. 1 zápisu. Na jednání představila publikace podpořené z dotačního programu 
KPG032009, chybějící zdůvodnila.  
 
 USNESENÍ 14/6/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o dotacích poskytnutých v oblasti kultury a památkové péče v roce 2009 
 
K bodu 2 
Žádost Filharmonie Hradec Králové o.p.s. o vyšší finanční příspěvek na pokrytí provozních 
nákladů  
Odbor kancelář hejtmana obdržel dne 20. ledna 2010 (a postoupil předsedkyni výboru pro 
kulturu a památkovou péči) žádost Filharmonie Hradec Králové o.p.s. o vyšší finanční 
podporu na pokrytí provozních nákladů. Příspěvek Královéhradeckého kraje je v žádosti 
označen za podhodnocený, filharmonie žádá alespoň zohlednit inflační vlivy v průběhu 
uplynulých let. Výbor vzal žádost na vědomí s doporučením radě kraje vyvolat jednání 
zástupců kraje a města Hradce Králové (spoluzakladatelů obecně prospěšných společností) 
za účasti členů správních a dozorčích rad, při kterém bude řešena finanční podpora OPS 
s přihlédnutím  k tíživé ekonomické a sociální situaci Filharmonie Hradec Králové o.p.s.  
 
Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se               - 0 
 
 USNESENÍ 14/7/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  žádost Filharmonie Hradec Králové o. p. s. o navýšení finančních prostředků 

určených na pokrytí provozních nákladů organizace 
 

II.  d o p o r u č u j e  
  vyvolat jednání spoluzakladatelů obecně prospěšných společností Klicperova 

divadla o.p.s., Divadla Drak o.p.s. a Filharmonie Hradec Králové o.p.s. za účasti 
členů správních a dozorčích rad, a to zejména s přihlédnutím k tíživé ekonomické 
situaci Filharmonie Hradec Králové o.p.s. 

 
K bodu 3 
návrh rozdělení neinvestičních dotací z kapitoly 16 na rok 2010 na zajištění provozu obecně 
prospěšných společností Klicperova divadla, o.p.s., Divadla Drak, o.p.s. a Filharmonie 
Hradec Králové, o.p.s.  
Návrh rozdělení finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč na zajištění provozu obecně 
prospěšných společností byl projednáván výborem pro kulturu dne 14. ledna 2010. Výbor 
doporučil poskytnout 2 mil. Kč Klicperovu divadlu, 1,5 mil. Kč Divadlu Drak a 1,5 mil. Kč 
Filharmonii Hradec Králové, přičemž posílení příspěvku Divadla Drak oproti roku 2009 o 200 
tisíc Kč zdůvodnil zvýšenými provozními náklady divadla, souvisejícími se získáním nových 
prostor od města Hradce Králové. Návrh byl dne 3. února 2010 stažen z jednání Rady 
Královéhradeckého kraje pro připomínky Ing. Dernera. Na jednání 18. února 2010 informoval 
Ing. Derner o ekonomických ukazatelích a hospodaření filharmonie v roce 2008, přičemž 
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zdůraznil dlouhodobě podhodnocené platy umělců a požádal členy výboru, aby svým 
doporučením neprohlubovali disproporci, která v tomto smyslu vzniká mezi jednotlivými 
OPS. Předsedkyně výboru dala hlasovat o revokaci minulého usnesení, přičemž 6 členů bylo 
proti, dva byli pro. Návrh rozdělení částky bude tedy předložen radě kraje v původním znění.  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 6 
         Proti  - 2 
         Zdržel se    - 0 
 
 USNESENÍ 14/8/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit rozdělení neinvestičních dotací v celkové výši 5 mil. Kč z kapitoly 16 na rok 

2010 na zajištění provozu obecně prospěšným společnostem: 
Klicperovu divadlu o. p. s. částku 2.000 tisíc Kč 
Divadlu Drak o. p. s. částku 1.500 tisíc Kč 
Filharmonii Hradec Králové o. p. s. částku 1.500 tisíc Kč 

 
K bodu 4 
Informace o návrhu Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového 
průmyslu 2010 – 2016.  
Oddělení kultury a památkové péče obdrželo k připomínkám návrh Koncepce podpory a 
rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 - 2016, který zpracoval odbor 
médií a audiovize MK ČR. Materiál byl všem členům elektronicky zaslán před zasedáním 
výboru. Vzhledem k tomu, že obsahoval 56 stran, připravilo oddělení kultury stručný výtah 
hlavních  bodů koncepce, o kterých Bc. Vydarená členy výboru informovala viz příloha č. 2 
zápisu. 
 
 USNESENÍ 14/9/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o návrhu Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového 

průmyslu 2010 - 2016. 
 
K bodu 5 
různé, diskuze  
Mgr. Jiří Skalický, ředitel společnosti Revitalizace Kuks, o.p.s., informoval o pokračování 
projektu Revitalizace Kuks, o chystané konferenci Šlechtická sídla a cestovní ruch, sympoziu 
věnovaném M. B. Braunovi a dalších aktivitách společnosti. 
 
Předsedkyně výboru Ing. Domšová informovala o dopisech zaslaných paní Šárkou Jodasovou 
z Kněžnice, které se týkají Kubánkova statku. Paní Jodasová žádá předsedkyni výboru o 
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sepsání protokolu. Po společném posouzení a dohodě s členy výboru odešle předsedkyně 
výboru paní Jodasové odpověď, která se stane přílohou zápisu a bude rozeslána všem 
členům výboru. 
 
Náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš zaslal dne 11. února hejtmanovi kraje Bc. 
Francovi nabídku spolupráce při administraci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón. Po předchozím projednání s oddělením kultury a 
památkové péče a v souladu s Návrhem koncepce péče o památkový fond 
Královéhradeckého kraje, zpracovaným PhDr. Mertlíkem v prosinci 2009, doporučuje výbor  
tuto nabídku odmítnout.  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
Dle § 23 a zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči se movité archeologické nálezy, 
které jsou vlastnictvím kraje, ukládají v jím zřízeném muzeu. Movité archeologické nálezy, 
které jsou vlastnictvím obce, se ukládají v muzeu zřízeném touto obcí. Muzeum a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, zřizované krajem, provedlo a nadále bude provádět 
archeologické výzkumy v Novém Městě nad Metují. Učiněné nálezy by měly být uloženy 
v Rychnově, případně v Regionálním muzeu v Náchodě, také zřizovaném krajem. Ani jedno 
muzeum ovšem nemá valný zájem tyto nálezy přebírat a starat se o ně. Naopak zájem vzít je 
do svých sbírek projevilo Městské muzeum v Novém Městě nad Metují, zřizované městem.   
Vzhledem k volnému trhu v oblasti archeologických výzkumů, příští výzkum může provádět 
jiná oprávněná organizace. I tyto nálezy by měly být deponovány v Novém Městě. 
Neexistuje žádný odborný či jiný věcný důvod proti deponování nálezů v městském muzeu, 
když se jeho zřizovatel zaručí, že vytvoří podmínky pro jejich náležitou správu.  Podobná 
situace se vytvořila i na Trutnovsku. Zdejší Muzeum Podkrkonoší přišlo o tzv. archeologickou 
licenci, archeologické výzkumy zde provádějí jiné oprávněné organizace. Jimi učiněné nálezy 
se stávají majetkem kraje, který by je měl uložit v muzeu, které zřizuje – to je mimo vlastní 
Trutnovsko. Řešením je nálezy věnovat městu Trutnov, které je předá svému muzeu. Bude 
tak zachována desetiletá řada zde uložených nálezů. 
 
Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
Předsedkyně výboru informovala o možnosti uvolnění finanční částky ve výši cca 1 mil. Kč, 
určené na podporu kulturních aktivit. V takovém případě výbor doporučuje schválit vyhlášení 
dotačního programu KPG012010 -  Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních 
aktivit s termínem vyhlášení 26. 3. 2010 a termínem uzávěrky pro podání žádosti 30. dubna 
2010. Program bude administrovat odbor grantů a dotací, minimální výše poskytnuté dotace 
bude činit 10 tisíc Kč, maximální výše 150 tisíc Kč. V případě uvolnění této částky by odbor 
grantů a dotací umístil na webové stránky kraje informaci pro žadatele. 
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Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 14/10/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. informaci Mgr. Jiřího Skalického, ředitele společnosti Revitalizace Kuks, o.p.s., 

o připravované konferenci Šlechtická sídla a cestovní ruch, a dalších aktivitách 
společnosti 

 2. informaci předsedkyně výboru Ing. Domšové o písemnostech došlých od paní 
Šárky Jodasové z Kněžnice 
 

II.  d o p o r u č u j e  
 1. nepřijmout nabídku Ministerstva kultury ČR administrovat Program 

regenerace městských památkových rezervací a zón 
 2. 

 
 
 
3.     

darovat archeologické nálezy pocházející z okresu Nové Město nad Metují 
městu Nové Město nad Metují, které je uloží v městském muzeu, jehož je 
zřizovatelem, a obdobným způsobem postupovat v případě nálezů 
pocházejících z okresu Trutnov 
schválit vyhlášení dotačního programu KPG012010 -  Podpora profesionálních i 
neprofesionálních kulturních aktivit s termínem vyhlášení 26. 3. 2010 a 
termínem uzávěrky pro podání žádosti 30. 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. března 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                                                                PaedDr. Marta Pohnerová 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatelka zápisu 

 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


