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                                                                 Z á p i s 
 
z jednání hodnotícího orgánu pro grantové programy Královéhradeckého kraje na úseku 
kultury a památkové péče pro rok 2009, konaného dne 22. dubna 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: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:       Jiří Žák, PaedDr. Josef Lukášek, Mgr. Jiří Štěpán, Marek Dvorský 
 
Program jednání: 
 
  1.  posouzení žádostí o finanční podporu z grantového programu KPG052009 - Podpora 

nemovitých objektů historické hodnoty a umělecko-řemeslných děl, které nejsou 
kulturní památkou a nenacházejí se na území památkové rezervace, památkové zóny 
a památkového ochranného pásma  

  2.  posouzení žádostí o finanční podporu z grantového programu KPG022009 - Obnova 
památkového fondu na území Královéhradeckého kraje  

 
 
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 zaslány před zasedáním. 
 

 
 
K bodu 1 
posouzení žádostí o finanční příspěvek z grantového programu KPG052009 - Podpora 
nemovitých objektů historické hodnoty a umělecko-řemeslných děl, které nejsou kulturní 
památkou a nenacházejí se na území památkové rezervace, památkové zóny a 
památkového ochranného pásma  
Před zasedáním byl členům výboru elektronicky zaslán přehled 37 žadatelů o finanční 
podporu z grantového programu KPG052009. Přehled obsahoval číslo žádosti, jméno 
žadatele, název projektu, celkové přijatelné výdaje projektu, výši požadované dotace, stav 
formálního hodnocení žádosti, bodové hodnocení v %, maximální možnou dotaci vycházející 
z hodnocení a návrh částky oddělení kultury a památkové péče. Z celkového počtu 37 žádostí 
vyřadili referenti oddělení kultury a památkové péče 15 žádostí pro formální a obsahové 
nedostatky. Komisi bylo předloženo k posouzení 22 žádostí, z nichž komise doporučila 15 
projektů k financování v celkové výši 2 110 000 Kč viz přiložená tabulka. Dále navrhuje u 
dalších tří žadatelů viz příloha poskytnout finanční příspěvek z případného hospodářského 
přebytku v celkové výši 115 000 Kč. 
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 Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se             - 0 
 
 USNESENÍ 5/22/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnout finanční částku v celkové výši 2 110 tisíc Kč 15 žadatelům z grantového 

programu KPG052009 - Podpora nemovitých objektů historické hodnoty a 
umělecko-řemeslných děl, které nejsou kulturní památkou a nenacházejí se na 
území památkové rezervace, památkové zóny a památkového ochranného pásma, 
rozdělení viz přiložená tabulka 

II. n a v r h u j e 
 poskytnout finanční příspěvek v celkové výši 115 tisíc Kč 3 žadatelům z grantového 

programu KPG052009 z případného hospodářského přebytku Královéhradeckého 
kraje – rozdělení viz přiložená tabulka 

 
K bodu 2 
posouzení žádostí o finanční příspěvek z grantového programu KPG022009 - Obnova 
památkového fondu na území Královéhradeckého kraje  
 
Před zasedáním byl členům výboru elektronicky zaslán přehled 142 žadatelů o finanční 
podporu z grantového programu KPG022009. Přehled obsahoval číslo žádosti, jméno 
žadatele, název projektu, celkové přijatelné výdaje projektu, výši požadované dotace, stav 
formálního hodnocení žádosti, bodové hodnocení v %, maximální možnou dotaci vycházející 
z hodnocení a návrh částky oddělení kultury a památkové péče. Z celkového počtu 142 
žádostí vyřadili referenti oddělení kultury a památkové péče 42 žádostí pro formální a 
obsahové nedostatky. Komisi bylo předloženo k posouzení 100 žádostí, z nichž komise 
doporučila 78 projektů k financování v celkové výši 14 670 000 Kč - viz přiložená tabulka. 
V rámci dotačního programu komise doporučuje zastupitelstvu kraje udělit výjimku ze zásad 
dotačního programu KPG022009 u žádosti číslo 72 - Římskokatolická farnost Heřmánkovice, 
kostel Všech svatých - z důvodu výjimečnosti, umělecké unikátnosti a současně havarijnímu 
stavu stropu kostela.  Žádost neobsahovala všechny povinné přílohy. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 8 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 5/23/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnout finanční podporu v celkové výši 14 670 tisíc Kč 78 žadatelům z 

grantového programu Královéhradeckého kraje KPG022009 - Obnova 
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památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, rozdělení viz přiložená 
tabulka 

II. n a v r h u j e  
 udělit výjimku ze zásad dotačního programu KPG022009 u žádosti číslo 72 - 

Římskokatolická farnost Heřmánkovice, kostel Všech svatých z důvodu 
výjimečnosti, umělecké unikátnosti a havarijního stavu stropu kostela.  

 
 
Závěr 
 
Předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová poděkovala členům hodnotícího orgánu za účast 
na jednání a vzhledem k tomu, že byly v 17.10 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 


