
 1

 
Z á p i s 

 
z 17. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 27. května 2010 od 13 hodin v budově Galerie moderního umění v Hradci 
Králové se sídlem Velké náměstí 139, 500 01 Hradec Králové 

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

Program jednání: 

 
  1.  možnosti financování rekonstrukce budovy Galerie moderního umění   

v Hradci Králové   
  2.  návrhy partnerských smluv mezi Královéhradeckým krajem, městem Hradcem 

Králové, CEP a Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové k realizaci projektu 
Digitální planetárium v Hradci Králové 

  3.  informace o výsledcích Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 2009  
  4.  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 
Možnosti financování rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové  
PhDr. Tomáš Rybička, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové okomentoval „Záměr 
na provedení rekonstrukce budovy Galerie moderního umění“. Tento písemný materiál byl 
členům výboru elektronicky zaslán pře zasedáním a je také přílohou č. 1 zápisu. Ředitel galerie 
upozornil, že by se nejednalo pouze o rekonstrukci vnějšího pláště budovy, nýbrž o celkovou 
rekonstrukci. Ing. arch. Falta připomenul, že by se nejednalo o prostou opravu, neboť budova je 
památkově chráněna. PhDr. Mertlík informoval, že jedna z možností financování projektu je 
využití fondů rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. Další z možností je využití tzv. 
Norských fondů. 

 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
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 USNESENÍ 17/15/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  „Záměr provedení rekonstrukce budovy Galerie moderního umění“, zpracovaný

PhDr. Tomášem Rybičkou, ředitelem Galerie moderního umění v Hradci Králové 
II.  d o p o r u č u j e  
  schválit realizaci rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové s 

tím, že jednou z možností financování této rekonstrukce je využití Fondu rozvoje a 
reprodukce Královéhradeckého kraje, popř. tzv. Norských fondů. 

 
K bodu 2 
Návrhy partnerských smluv mezi Královéhradeckým krajem, městem Hradcem Králové, CEP a 
Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové k realizaci projektu Digitální planetárium v Hradci 
Králové  
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/564/2009 ze dne 
22.10.23009 probíhá příprava projektu Digitálního planetária v Hradci Králové a žádosti o dotaci 
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní osy 3 – Komercionalizace a 
propagace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV. 
Zpracovatelem a nositelem projektu je Královéhradecký kraj. Součástí přípravy jsou smlouvy o 
partnerství k zajištění případné realizace projektu. 
Jsou proto předkládány návrhy partnerských smluv Královéhradeckého kraje se Statutárním 
městem Hradec Králové, s Centrem EP a Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové. Návrh 
smlouvy se Statutárním městem Hradec Králové navazuje na  již uzavřenou smlouvu na základě 
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č.  RK/5/275/2010 ze dne 3.3.2010. Novou smlouvou 
na sebe město Hradec Králové přebírá přímý podíl na realizaci projektu vyjádřený konkrétní 
finanční částkou. Potřeba smluv s Centrem EP a Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové, 
příspěvkovými organizacemi zřizovanými Královéhradeckým krajem, vyplývá ze specifických 
podmínek uvedeného operačního programu. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  - 0 
         Zdržel se   - 0 
 
 USNESENÍ 17/16/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  návrh partnerských smluv mezi Královéhradeckým krajem, městem Hradcem 

Králové, CEP a Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové k realizaci projektu 
Digitální planetárium v Hradci Králové 

II.  d o p o r u č u j e  
  schválit realizaci partnerských smluv mezi Královéhradeckým krajem, městem 

Hradcem Králové, CEP a Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové k realizaci 
projektu Digitální planetárium v Hradci Králové 
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K bodu 3 
informace o výsledcích Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 2009  
 
PhDr. Mertlík informoval o výsledcích Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 2009, kde 
v kategorii Muzejní výstava roku 2009 získalo 2. místo Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové za stálou expozici „Královské město nad soutokem“, zpřístupněnou dne 18. května 
2009. Expozice podávala přehled vývoje města Hradce Králové od pravěku přibližně do poloviny 
18. století, a to se zaměřením na proměny životního stylu. Expozice uceleně a přehledně 
dokumentovala podobu města přibližně k roku 1420. Byl vytvořen model rekonstrukce 
středověkého města před rokem 1420, který zobrazoval všechny známé, ale také nedochované 
církevní i světské objekty jako např. královský hrad, řádové komendy, kostely apod. Prestižní 
národní soutěže se opakovaně účastnilo i Regionální muzeum a galerie v Jičíně. 
 
 USNESENÍ 17/17/2010/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 výsledcích Národní soutěže muzeí Gloria Musealis 2009 a blahopřeje 

vedení Muzea východních Čech v Hradci Králové k získání prestižního ocenění 
 
K bodu 4 
různé, diskuze  
PhDr. Mertlík informoval o poradě ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací zřizovaných 
Královéhradeckým krajem, která se konala téhož dne dopoledne. Ředitelé kulturních institucí 
byli vyzváni k hledání úsporných opatření, neboť rozpočet pro rok 2011 bude pravděpodobně 
ještě skromnější než ten letošní. V nejzazších případech budou ředitelé nuceni sáhnout 
k personálním opatřením. Dále informoval o dlouhodobé pracovní neschopnosti ekonomky 
odboru Ing. Šrámkové.  
 
Členové výboru se shodli na tom, že plánované výjezdní zasedání v měsíci červnu se uskuteční 
do jedné z dalších příspěvkových organizací a to do Regionálního muzea a galerie v Jičíně, kde 
od dubna působí nový ředitel PhDr. Michal Babík. 
 
Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -  0 
         Zdržel se       -  0 
 
P. Švenka informoval o nové výstavní expozici v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou. 
 
 USNESENÍ 17/18/2010/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 poradě ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací 

Královéhradeckého kraje konané dne 27. května 2010 
II.  s o u h l a s í  
  s výjezdním zasedáním dne 24. června 2010 do Regionálního muzea a galerie v 

Jičíně 
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Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast na jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:15 hodin jednání ukončila. 
Příští jednání se uskuteční dne 24. června 2010 od 13 hodin v budově Regionálního muzea a 
galerie v Jičíně se sídlem Valdštejnovo náměstí 1, 506 11 Jičín. 
 
 
 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                PaedDr. Marta Pohnerová 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatelka zápisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 
 


