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                                                                 Z á p i s 
 

z  4. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 9. dubna 2009 od  13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací místnosti N2 902 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:       Ing. Josef Šimurda, Vladimír Pejřil, Jiří Žák 
 
   
Program jednání: 

  1.  Posouzení žádostí o poskytnutí finanční podpory z grantového programu KPG012009 
- Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit  

 
 
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 výboru zaslány před zasedáním. 
 

 
K bodu 1 
Posouzení žádostí o poskytnutí finanční podpory z grantového programu KPG012009 - 
Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit.  
 
Přítomným byly před zahájením jednání rozdány jmenovací dekrety členů hodnotícího 
orgánu pro grantové programy Královéhradeckého kraje v roce 2009 s označením 
KPG012009 – Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, 
KPG022009 – Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje,  KPG032009 – 
Podpora publikační činnosti a literatury, KPG042009 - Obnova historických varhan a 
KPG052009 - Podpora nemovitých objektů historické hodnoty a umělecko-řemeslných děl, 
které nejsou kulturní památkou. 
 
Před zasedáním byl členům výboru zaslán přehled 178 žadatelů o finanční podporu 
z grantového programu KPG012009, který zahrnoval 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. 2 žádosti nemohly být předloženy komisi 
k posouzení: 1. žádost Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. nebyla podána prostřednictvím 
systému Benefit 7, 2. fyzická verze žádosti pana Miloslava Smrčky z Vrchlabí se 
neztotožňovala s elektronickou verzí. Přehled žádostí obsahoval i kulturní akce s trvalou 
záštitou Rady Královéhradeckého kraje, na něž je v rozpočtu kraje vyčleněna částka 2 205 
tisíc Kč. V přehledu chybí Mezinárodní setkání krajkářek ve Vamberku (40 tisíc Kč), které se 
koná 1x za dva roky a Hořické mezinárodní sochařské symposium (100 tisíc Kč), jehož 
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organizátoři nepodali žádost prostřednictvím systému Benefit 7 (v případě akcí s trvalou 
záštitou rady není forma podání žádosti striktně dána jako u běžných grantových žádostí). 
 
Hodnocení žádostí prováděli referenti oddělení kultury a památkové péče prostřednictvím 
systému Monit 7, tento systém poskytl zároveň i závěrečné tiskové sestavy pro hodnotící 
komisi. U všech žádosti byly hodnoceny nejprve formální náležitosti, tzn., zda je žádost 
finálně uložena v systému Benefit 7, zda obsahuje všechny povinné přílohy a čestná 
prohlášení, zda je žadatel oprávněný, doba realizace není mimo povolené období,  
požadovaná částka se pohybuje v intervalu minimum a maximum výše finanční podpory, 
verze fyzické žádosti odpovídá verzi elektronické a žádost je opatřena razítkem, datem a 
podpisem statutárního zástupce. 
 
Bodové hodnocení zahrnuje zejména dodržování smluvního termínu odevzdání závěrečné 
zprávy a vyúčtování projektu v předchozích letech (žadatelé, kteří žádají v letošním roce 
poprvé, mají v tomto kritériu plné bodové hodnocení), dále zda rozpočet projektu je jasný, 
konkrétní a vyrovnaný a také podíl místní samosprávy.  
 
Z formálního hlediska bylo všech 178 žádostí v pořádku, tam, kde byly nedostatky, vyzvali 
referenti oddělení KP žadatele k jejich odstranění. V bodovém hodnocení se již jednotlivé 
žádosti lišily. Návrhy oddělení KP nevycházely pouze z formálního a bodového hodnocení, ale 
v neposlední řadě referenti přihlíželi ke skutečnosti, zda projekt svým obsahovým zaměřením 
odpovídá vyhlášenému grantovému programu.  
 
Komise posoudila jednotlivě všechny předložené žádosti, v případě potřeby nahlédla do 
fyzických podob těchto žádostí, které byly během jednání k dispozici. Závěrem komise 
doporučila k podpoře 97 projektů v celkové výši 2 500 mil. Kč viz přiložená tabulka. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se              - 0 
 
 USNESENÍ 4/19/2009/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  poskytnout finanční podporu v celkové výši 2 500 tisíc Kč 97 žadatelům z 

grantového programu Královéhradeckého kraje KPG012009 - Podpora a rozvoj 
profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit - viz přiložená tabulka 

 
 
Závěr 
 
Předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová poděkovala členům výboru pro kulturu a 
památkovou péči za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byl v 16 hodin vyčerpán jediný 
bod programu, jednání ukončila.  
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Další jednání se uskuteční dne 22. dubna 2009 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje v zasedací místnosti P1.412 (jednání hodnotící grantové komise pro 
program KPG022009 - Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje). 

 
 
  
 

 
         Mgr. Jiří Štěpán                                                                  Ing. Václava Domšová                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Vydarená 
tajemnice výboru 

          ověřovatel zápisu                            předsedkyně výboru 


