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                                                                            Z á p i s 
 
37. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 5. dubna 2012 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
 

 
Přítomni:      Ing. Václava Domšová, Jiří Gangur, PaedDr. Josef Lukášek, Marek Dvorský,  Ing. 

arch. Jan Falta, PaedDr. Marta Pohnerová, JUDr. Libuše Růčková, Karel Švenka 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Věra Hlostová, Jiří Žák 

 
 
Omluveni:  Vladimír Pejřil, Ing. Vladimír Derner 
 
 
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová. Uvítala 
přítomné, upozornila na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
Program 37. jednání výboru byl jednomyslně schválen. 
 

Program jednání: 

 
  1.  možnosti podpory mladých lidí v oblasti živé kultury (hosté jednání Bc. Martina 

Erbsová, MgA. Dominika Špalková a Mgr. Martina Vítková)  
  2.  
 
  3.  

posouzení žádostí o dotace z programu Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje  
různé, diskuze 
 

     
K bodu 1 
možnosti podpory mladých lidí v oblasti živé kultury (hosté jednání Bc. Martina Erbsová, 
MgA. Dominika Špalková a Mgr. Martina Vítková)  
Jednání se zúčastnily dramaturgyně Divadla Drak MgA. Dominika Špalková, zástupkyně 
občanského sdružení Poco a poco animato Bc. Martina Erbsová a kurátorka Galerie moderního 
umění v Hradci Králové Mgr. Martina Vítková, iniciátorky veřejné diskuze o příležitostech a vizích 

královéhradecké kultury a možnostech podpory mladých tvůrců, která se konala dne 9. března 
2012 v Divadle Drak. Hosté jednání interpretovali názor mladých umělců a tvůrců do 30 let, 
kterým vadí složitý administrativní systém získávání dotací města i kraje, absence vize v oblasti 
kultury, převaha politiků nad odborníky v komisích a výborech atd. Mladí umělci odcházejí do 
zahraničí, kde mají lepší podmínky pro tvorbu. Zazněly některé zajímavé náměty pro zlepšení, 
např. systém tzv. kulturních inkubátorů, kdy se nerozdělují finanční prostředky, ale materiál 
potřebný pro tvorbu. Dále vypisování drobných veřejných zakázek určených mladým umělcům. 
Mladí lidé by měli mít možnost využít pro svou tvorbu veřejný prostor. Většina námětů 
týkajících se podpory „mladého umění“ se týká zejména města Hradce Králové, ale v úvahu je 
může vzít při tvorbě své koncepce i Královéhradecký kraj. 
 
 
USNESENÍ 37/14/2012/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace a náměty hostů jednání Bc. Martiny Erbsové, MgA. Dominiky Špalkové a 

Mgr. Martiny Vítkové o možnostech podpory mladých lidí v oblasti živé kultury 
 
K bodu 2 
posouzení žádostí o dotace z programu Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje  
Členové výboru a zároveň hodnotící komise pro dotační programy v oblasti kultury pro rok 2012 
posoudili žádosti o dotace z programu 12KPG02 - Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje. Z celkového počtu 109 žádostí bylo doporučeno 36 k podpoře 
v celkové výši 6 180 tisíc Kč. Pro případ, že budou dotační programy v oblasti kultury posíleny 
z přebytku hospodaření kraje za rok 2011 o částku 5 mil. Kč, vytvořila hodnotící komise tzv. 
zásobník, ve kterém jsou žádosti, které by v takovém případě byly podpořeny. V zásobníku jsou 
žádosti s celkovým plněním ve výši 4 mil. Kč. Zbývající milion by byl rovným dílem rozdělen mezi 
žadatele z programu na obnovu historických varhan a na podporu kulturních aktivit. Přehled 
doporučených žádostí z programu na obnovu památkového fondu je přílohou zápisu. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
USNESENÍ 37/15/2012/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. p r o j e d n a l  
  žádosti o poskytnutí dotací z programu Obnova památkového fondu na území 

Královéhradeckého kraje 
II.  d o p o r u č u j e  
  schválit dotace z programu Obnova památkového fondu na území 

Královéhradeckého kraje viz přiložená tabulka 
 
 
K bodu 3 
různé, diskuze  
 
V programu jednání bylo původně i posouzení žádostí o podporu z programu Obnova 
historických varhan. Z důvodu časové tísně byl tento bod přesunut na jednání dne 12. dubna 
2012. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
USNESENÍ VKP/37/16/2012   
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 

http://usneseni.kr-kralovehradecky.int:8001/part_ressug/search/open_ressug.php?app=vk&resolution_id=4484&suggestion_id=4634&n_resolution=16&n_sitting=37&year=2012
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I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s přeložením bodu posouzení žádostí o poskytnutí dotací z programu Obnova historických 

varhan na příští mimořádné jednání dne 12. dubna 2012 
 
 
 

 
Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16:15 hodin jednání ukončila. Příští 
zasedání se uskuteční dne 12. dubna 2012 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti č. P1. 412. 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Václava Domšová 
                                                                                       předsedkyně výboru 
                                                                                                 
zapsala: J. Vydarená 
tajemnice výboru 
 


