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                                                                 Z á p i s 
 
z  5. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 22. dubna 2009 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací místnosti P1 412 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:       Jiří Žák, PaedDr. Josef Lukášek, Mgr. Jiří Štěpán, Marek Dvorský 
 
Program jednání: 
 
  1.  dotace pro společnost České doteky hudby Em-Art, o.p.s. Praha na uspořádání 54. 

ročníku Dvořákova festivalu  
  2.  zakoupení licence na šíření audiovizuálního dokumentu o Františku Kupkovi  
 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Václava Domšová.  
 

 
K bodu 1 
dotace pro společnost České doteky hudby Em-Art, o.p.s. Praha na uspořádání 54. ročníku 
Dvořákova festivalu  
Společnost České doteky hudby Em-Art, o.p.s. Praha požádala v letošním roce 
prostřednictvím vyhlášeného grantového programu KPG012009 - Podpora a rozvoj 
profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit - o poskytnutí finanční podpory ve výši 
250 000,- Kč na realizaci 54. ročníku Dvořákova festivalu. Festival se koná v městech a obcích 
Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Hodnotící grantová komise 
nedoporučila společnosti podporu poskytnout a to zejména z toho důvodu, že již získala 
usnesením RK/9/383/2009 ze dne 11. 3. 2009 finanční dar Rady Královéhradeckého kraje ve 
výši 40 000,- Kč. Dne 1. dubna 2009 zaslala společnost žádost adresovanou Radě 
Královéhradeckého kraje o dotaci ve výši 1 mil. Kč na pořádání mimořádného koncertu 
konaného dne 3. 6. 2009  ve Wroclavi a dále na pořádání 54. ročníku Dvořákova festivalu. 
 
 USNESENÍ 5/20/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. k o n s t a t u j e  
  že se zřetelem na krajem poskytovanou podporu srovnatelným kulturním akcím v 

rámci Královéhradeckého kraje lze za přiměřenou podporu projektu Dvořákův 
festival, pořádanému společností České doteky hudby Em-Art, o.p.s. Praha, 
považovat částku do 100.000,- Kč. Vyšší podporu je třeba zdůvodnit jinými  
aspekty, které  nepřísluší řešit výboru pro kulturu a památkovou péči. 

II.  u p o z o r ň u j e  
  že v kapitole 16-kultura nejsou na výše jmenovanou akci volné finanční prostředky 
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K bodu 2 
zakoupení licence na šíření audiovizuálního dokumentu o Františku Kupkovi  
Ředitelka Centra evropského projektování Ing. Klára Dostálová poskytla předsedkyni výboru 
informaci o možnosti zakoupení licence na celosvětové šíření dokumentárního snímku o 
Františku Kupkovi, který vznikl u příležitosti konference František Kupka - Čech, Francouz, 
Evropan, která se konala v roce 2008 na půdě Univerzity Hradec Králové. Ing. Dostálová 
upozornila, že finanční částka na zakoupení licence bude hrazena z kapitoly 13-evropská 
integrace. 
 
 USNESENÍ 5/21/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o možnosti zakoupení licence na celosvětové šíření dokumentárního 

snímku o Františku Kupkovi z kapitoly 13-evropská integrace 
II.  d o p o r u č u j e  
  zakoupení licence na šíření dokumentárního snímku o Františku Kupkovi 
 
Závěr 
 
Předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová poděkovala členům výboru pro kulturu a 
památkovou péči za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly v 14 hodin vyčerpány 
všechny body programu, jednání ukončila.  

Další jednání se uskuteční dne 30. dubna 2009 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje v zasedací místnosti P1.412 (jednání hodnotící grantové komise pro 
programy KPG032009 - Podpora publikační činnosti a literatury a KPG042009 - Obnova 
historických varhan). 

 
 
 
 
  
 

                                                                                        Ing. Václava Domšová 
                                                                                          předsedkyně výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Vydarená 
tajemnice výboru 


