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                                                                        Z á p i s 
 
z  11. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, konaného dne 26. listopadu 2009 od 14 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
v zasedací místnosti č. P1.412 
 

 
Přítomni:     Ing. Václava Domšová, Věra Hlostová,  Karel Švenka, PaedDr. Josef Lukášek, 

Marek Dvorský,  Ing. arch. Jan Falta, Vladimír Pejřil, Mgr. Jiří Štěpán, PaedDr. 
Marta Pohnerová, Jiří Žák  

 
Omluveni:      Ing. Vladimír Derner, Jiří Gangur, Ing. Josef Šimurda 
 
Neomluveni:    
 
Hosté:             MgA. Martina Kulhavá, Mgr. Jarmila Šlaisová, ředitelka Střediska amatérské  
                        kultury Impuls, PhDr. Pavel Mertlík 
 

Program jednání: 

1. návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2010 
2. problematika Střediska amatérské kultury Impuls 
3. informace o soudním sporu Muzea východních Čech v Hradci Králové s firmou Čermák 
4. různé, diskuze 
 
Jednání ve 14 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 předány před zasedáním.  
 
K bodu 1 
návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2010 
Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly 16 – kultura pro rok 2010 poskytl PhDr. Mertlík. 
V červenci 2009 dostaly všechny odbory pokyn snížit rozpočet svých kapitol o 3,5 % 
v běžných výdajích. Oddělení kultury a památkové péče se snažilo provést takové úpravy, 
které by byly šetrné k příspěvkovým organizacím. Největší škrty byly provedeny v grantových 
programech a to konkrétně v oblasti živé kultury a publikační činnosti, kde pro rok 2010 
nejsou alokovány žádné finanční prostředky. V srpnu byl návrh rozpočtu projednán s 1. 
náměstkem hejtmana Ing. Táborským, který s úpravou souhlasil a následně ji schválila i rada 
kraje. Návrh rozpočtu viz příloha č. 1. 
 
Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -    0 
         Zdržel se            -    0 
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 USNESENÍ 11/48/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    informaci o návrhu rozpočtu kapitoly 16 – kultura na rok 2010 

II.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   

    schválit návrh rozpočtu kapitoly 16 – kultura pro rok 2010 v předložené podobě 

viz příloha č. 1 

 
K bodu 2 
problematika Střediska amatérské kultury Impuls 
Ředitelka střediska Impuls informovala o stále komplikovanější situaci s prostory, které 
organizace momentálně užívá. Kromě toho, že vybudování odhlučňovací stěny na těsně 
sousedícím silničním nadjezdu způsobila na pracovišti tmu a potřebu celodenního svícení, 
magistrát města oznámil, že následně po domě č.p. 703 bude privatizovat i dům č.p. 701, 
čímž by Impuls přišel o veškeré prostory, které využívá pro svou odbornou a metodickou 
činnost. Ředitelka dále upozornila na nedostatečný rozpočet střediska, který od dob, kdy 
byla organizace zřizována okresem, stále pokrývá pouze okresní působnost, přestože je od 
roku 2003 zařízením krajským. Situaci pro rok 2010 zkomplikuje i skutečnost, že nebudou 
vyhlášeny grantové programy v oblasti živé kultury, na kterých je organizace do jisté míry 
závislá. Tak bude středisku chybět cca 150 tisíc Kč a to především na aktivity určené pro  děti 
a mládež. 
 
Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -    0 
         Zdržel se            -    0 
 
 
 USNESENÍ 11/49/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    informaci ředitelky Střediska amatérské kultury Impuls Mgr. Šlaisové o potížích 

se stávajícími prostory i rozpočtem organizace 

 
II.  u  k  l  á  d  á   

    vedoucí odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury MgA. Kulhavé 

svolat jednání ohledně nových prostor pro středisko Impuls za účasti 2. náměstka 

hejtmana pro oblast majetkoprávní Ing. Dernera, předsedkyně výboru pro kulturu 

a památkovou péči Ing. Domšové a vedoucího majetkového oddělení JUDr. Janečka 

  termín: 31.12.2009  
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K bodu 3 
informace o soudním sporu Muzea východních Čech v Hradci Králové s firmou Čermák 
PhDr. Mertlík informoval o vzniku a průběhu soudního sporu Muzea východních Čech 
v Hradci Králové s firmou Čermák, jehož předmětem je záchranný archeologický výzkum. 
Podrobnosti viz příloha č. 2. 
 
USNESENÍ 11/50/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   

    informaci PhDr. Mertlíka o soudním sporu Muzea východních Čech v Hradci Králové 

s firmou Čermák 

 

K bodu 4 
různé, diskuze 
  Členové výboru projednali předběžné termíny jednání pro rok 2010, které budou 
odsouhlaseny na prosincovém jednání. Jsou navrženy následující termíny: 14. 1., 18. 2., 18. 
3., 15. 4., 27. 5., 24. 6., 16. 9., 21. 10., 11. 11. a 16. 12. 2010. Jednacími dny jsou opět 
navrženy čtvrtky, u času dochází ke změně, počátek jednání je posunut o hodinu dříve, na 13 
hodin. 
 
Výbor byl informován o nově vyhlášeném výběrovém řízení na funkci ředitele Regionálního 
muzea a galerie v Jičíně. Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 18. prosince 2009, výběrové 
řízení je zveřejněno na internetových stránkách kraje a bylo zveřejněno i v denících Hradecké 
noviny a Mladá Fronta Dnes. 
 
Předsedkyně výboru přednesla žádost občanského sdružení Poco a poco animato o zařazení 
festivalu Open Air 2010 mezi stěžejní kulturní akce v kraji. Kulturní projekty, nad nimiž 
převzala trvalou záštitu rada kraje, jsou  přehodnoceny vždy po uplynulém volebním období 
a jejich upravený seznam je předložen ke schválení radě kraje. Pro toto volební období je 
seznam uzavřen a dalším případným úpravám bude podroben v roce 2012. Odpověď zašle 
sdružení Bc. Vydarená. 
 
 USNESENÍ 11/51/2009/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 o nově vyhlášeném výběrovém řízení na funkci ředitele – ředitelky 

Regionálního muzea a galerie v Jičíně 

 2. žádost občanského sdružení Poco a poco animato o zařazení přehlídky Open 

Air 2010 mezi prestižní kulturní akce kraje 

 
Závěr  

Předsedkyně výboru poděkovala členům všem přítomným členům i hostům za účast na 
jednání a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16 hodin jednání 
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ukončila. Příští jednání se uskuteční dne 10. prosince 2009 od 13 hodin v budově Divadla 
Drak, o.p.s. v Hradci Králové. 

  
 
 
 

Ing. Václava Domšová                                                              PaedDr. Marta Pohnerová 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


