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                                                   Z á p i s 

 
z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 24. února 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

 
 
Přítomni:   Ing. Václava Domšová,  Karel Švenka, Jiří Gangur, JUDr. Libuše Růčková,  
                   Marek Dvorský, Věra Hlostová, PaedDr. Marta Pohnerová  
 
Omluveni:  Ing. Vladimír Derner, Vladimír Pejřil, Jiří Žák, Ing. arch. Jan Falta, PhDr. Jiří Štěpán, 
Ph.D., PaedDr. Josef Lukášek 
 
Program jednání: 

 
  1.  informace o konferenci Vojenské památky a cestovní ruch, host Mgr. Jiří Skalický  
  2.  návrh hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje  
  3.  informace o sociologickém průzkumu "Analýza regionálních dopadů kulturních 

institucí nacházejících se na území města Hradce Králové"  
  4.  informace o dopise Velvyslanectví České republiky ve Varšavě týkajícím se festivalu 

Krakonošova hudební zahrada  
  5.  záchranné archeologické nálezy - problematika financování  
  6.  návrh poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc Kč na rekonstrukci vnitřního prostoru 

Divadla Drak  
  7.  různé, diskuze  
 
 
Jednání ve 13 hodin 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 předány před zasedáním. 
 
K bodu 1 
informace o konferenci Vojenské památky a cestovní ruch, host Mgr. Jiří Skalický  
Hostem únorového jednání výboru byl ředitel společnosti Revitalizace Kuks, o.p.s. Mgr. Jiří 
Skalický. Informoval o konferenci Vojenské památky a cestovní ruch, která se bude konat ve 
dnech 17. - 18. března 2011. Všichni členové výboru byli na konferenci pozváni, písemné 
informace o programu konference byly všem zaslány elektronicky. 
 
Mgr. Skalický dále informoval o projektech, na které společnost žádá dotace z EU - ROP 
severovýchod. Jedná se o Kuks Braunův kraj I. – marketingový projekt a Kuks Braunův kraj II. – 
investiční projekt (obnova lázeňské kolonády v Kuksu, víceúčelový sál a vybudování 
informačního centra v obci Kuks). 
 
 USNESENÍ 24/7/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ředitele společnosti Revitalizace Kuks, o. p. s. Mgr. Jiřího Skalického 
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 1. o připravované konferenci Vojenské památky a cestovní ruch 
 2. o projektech, na které společnost žádá finanční podporu z EU 
 
 
K bodu 2 
návrh hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje  
Návrh hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje, který zpracovalo 
oddělení kultury a památkové péče, byl členům výboru zaslán před zasedáním. Výbor vznesl 
k návrhu připomínku týkající se zohlednění předdůchodového věku ředitelů. Návrh hodnocení 
je přílohou zápisu. 
 
PhDr. Mertlík informoval o chystané hloubkové kontrole Hvězdárny v Úpici, kterou se rozhodl 
vykonat kontrolní výbor. 
 
 USNESENÍ 24/8/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. návrh hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 

Královéhradeckým krajem s doporučením, aby byl zohledněn předdůchodový 
věk ředitelů 

 2. informaci o připravované hloubkové kontrole Hvězdárny v Úpici 
 
K bodu 3 
informace o sociologickém průzkumu "Analýza regionálních dopadů kulturních institucí 
nacházejících se na území města Hradce Králové"  
Dne 24. února 2011 se od 10 hodin konalo jednání zástupců Královéhradeckého kraje, města 
Hradce Králové a společnosti Factum Invenio, s.r.o. Praha. Společnost FI byla v poptávkovém 
řízení vybrána ke zpracování sociologického průzkumu "Analýza regionálních dopadů kulturních 
institucí nacházejících se na území města Hradce Králové". Smlouva o dílo byla podepsána 
hejtmanem KHK dne 15. února 2011. Průzkum se bude týkat 6 kulturních institucí na území 
města Hradce Králové s cílem získat potřebná vstupní data pro jejich případné spolufinancování 
ze strany kraje a města. Dne 22. března 2011 proběhne schůzka zástupců společnosti FI 
s řediteli zkoumaných kulturních institucí. Ředitelé budou seznámeni s průběhem průzkumu a 
požádáni o součinnost při jeho provádění. Samotný sběr dat proběhne v měsících dubnu a 
květnu, výsledky analýzy budou společností předány do 20. června 2011. 
 
 USNESENÍ 24/9/2011/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 sociologickém průzkumu "Analýza regionálních dopadů kulturních 

institucí nacházejících se na území města Hradce Králové" 
 
K bodu 4 
informace o dopise Velvyslanectví České republiky ve Varšavě týkajícím se festivalu 
Krakonošova hudební zahrada  
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Odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury byl zaslán dopis Velvyslanectví České 
republiky ve Varšavě. Dopis se týká festivalu Krakonošova hudební zahrada, který se střídavě 
koná na české a polské straně a jehož dva ročníky proběhly také v Úpici a v Horním Maršově. 
V letošním roce proběhne festival v Polsku a organizátoři mají zájem o vystoupení sboru nebo 
mládežnického komorního orchestru z oblasti českých Krkonoš. V dopise je dále uvedeno, že 
organizátoři by uvítali, kdyby česká strana nesla náklady spojené s vystoupením českých 
umělců. Výbor doporučuje prostřednictvím Střediska amatérské kultury Impuls vybrat vhodné 
hudební těleso a požádat Radu Královéhradeckého kraje o příspěvek na úhradu nákladů 
spojených s účastí na festivalu. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se               - 0 
 
 USNESENÍ 24/10/2011/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 dopise Velvyslanectví České republiky ve Varšavě týkajícím se festivalu 

Krakonošova hudební zahrada 
II.  d o p o r u č u j e  
  aby Královéhradecký kraj vyslal na letošní ročník festivalu Krakonošova hudební 

zahrada mládežnický sbor či orchestr z oblasti českých Krkonoš a uhradil náklady 
spojené s účastí českých umělců na festivalu 

 
K bodu 5 
záchranné archeologické nálezy - problematika financování  
PhDr. Mertlík informoval o dopise předsedy Východočeské regionální archeologické komise 
PhDr. Radka Sedláčka směřovanému Radě Královéhradeckého kraje. Dopis se týkal záchranných 
archeologických výzkumů a vybízel kraj ke zřízení krajského fondu určeného k jejich financování. 
Oddělení kultury připravilo odpověď, ve které uvádí, že kraj poskytuje pomoc prostřednictvím 
muzeí, která zřizuje jako příspěvkové organizace. Rozpočet kraje pro rok 2011 má v kapitole 
kultura rezervovanou částku 1 mil. Kč, z které by v naléhavém případě mohl být poskytnut 
příspěvek na provedení záchranného archeologického výzkumu. Zřídit zvláštní fond by bylo 
řešení značně komplikované. Vybrané pokuty za porušení povinností jsou sice příjmem kraje, 
ale nelze je automaticky vkládat do případného fondu. 
 
 USNESENÍ 24/11/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci PhDr. Mertlíka o problematice financování záchranných archeologických 

výzkumů 
 
K bodu 6 
návrh poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc Kč na rekonstrukci vnitřního prostoru Divadla Drak  
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Výbor projednal žádost Divadla Drak o poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc Kč na rekonstrukci 
vnitřního prostoru divadla tak, aby se původní budova mohla propojit s muzeem loutek 
Labyrint. Tzv. spojovací krček bude sloužit návštěvníkům, účinkujícím i zaměstnancům divadla, 
kterým poskytne větší komfort i hygienické zázemí. Dodavatelem je firma STAKO, s.r.o., majitel 
objektu Tereziánského dvora. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel sen  - 0 
 
 USNESENÍ 24/12/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. p r o j e d n a l  
  žádost Divadla Drak o poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc Kč na rekonstrukci 

vnitřního prostoru divadla 
II.  d o p o r u č u j e  
  poskytnout Divadlu Drak dotaci ve výši 300 tisíc Kč na rekonstrukci vnitřního 

prostoru divadla z přebytku hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2010 
 
K bodu 7 
různé, diskuze  
Pan Švenka informoval o připravovaném 18. ročníku hudebního festivalu Šlitrovo jaro 
v Rychnově nad Kněžnou a žádosti pořadatelů o finanční posílení letošního ročníku. Finanční 
podpora festivalu bude řešena prostřednictvím dotačního programu na podporu kulturních 
aktivit. 
 
J. Vydarená informovala, že v souvislosti s vybudováním nového kulturně společenského centra 
v Trutnově a zánikem Domu kultury Trutnov, který dosud pořádal celostátní přehlídku dětského 
divadla Dětská scéna, bude tato přehlídka dle informace původního pořadatele přemístěna do 
Svitav. Jedná se o akci s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje, jejíž pořádání bude 
přesunuto do Pardubického kraje. Oddělení kultury zatím neobdrželo oficiální rozhodnutí NIPOS 
- Artama Praha, spolupořadatele přehlídky. Pokud se tak stane, oddělení navrhne přehlídku ze 
seznamu akcí s trvalou záštitou rady kraje vyjmout. 
 
USNESENÍ 24/13/2011/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 p. Švenky o připravovaném 18. ročníku festivalu Šlitrovo jaro

     -  setkání příznivců Jiřího Šlitra a divadla Semafor  
 

            2.  informaci J. Vydarené o přemístění pořádání celostátní přehlídky dětských   
                     recitátorů a dětských divadelních souborů Dětská scéna 2011 z Trutnova  
                     do Pardubického kraje 
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Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast při jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15 hodin jednání ukončila. Příští 
jednání se uskuteční dne 17. března 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                PaedDr. Marta Pohnerová 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatelka zápisu 

 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


