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Z á p i s 

 
z 21. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 11. 12. 2014 od  13 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:  František Kinský, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Daniel Rada, Ladislav Bílek, 

František Vrabec, Ivan Vodochodský, Ing. Rudolf Šikula, Denisa Besedová, 
PhDr. Zdeněk Zahradník, Jiří Gangur, Ivan Doležal, František Staněk  

 
Omluveni: Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Pavel Kollert, Milan Školník 
 
Hosté:  Lenka Fialová, Dis., Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Dis., Mgr. Petr Kamenický 
 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. - informace členky správní rady Lenky Fialové 

Dis.  
  5.  Jmenování členů hodnotící komise pro dotační programy v oblasti kultury a 

památkové péče na rok 2015  
  6.  Hodnotící kritéria pro dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 

2015  
  7.  Různé  
  8.  Závěr  
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 13 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje František Kinský. Uvítal přítomné, upozornil na 
materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
 
 
  
USNESENÍ 21/69/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
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 1. program 21. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 

 2. hosty na 21. jednání 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Denisu Besedovou 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 12 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
K bodu 3 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 

- Usnesení č. 12/34/2014/VKP – bod III 
Ukládá předsedovi výboru pozvat na zasedání zástupce kraje v orgánech obecně 
prospěšných společností – splněno částečně, pozván zástupce Filharmonie Hradec 
Králové – Lenka Fialová, Dis. 

- Usnesení č. 18/54/2014/VKP 
Před začátkem hodnocení předložit výboru specifikaci bodového hodnocení dle 
jednotlivých kritérií – splněno dnes 

 
 
 
 K bodu 4 
Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. - informace členky správní rady Lenky Fialové Dis.  
Lenka Fialová, členka správní rady, představila členům výboru společnost Filharmonie Hradec 
Králové. FHK byla založena v roce 1978, několikrát změnila svůj název. Od sezóny 2012-2013 
je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian Weiser. FHK vystupuje na slavných pódiích 
koncertních síní Evropy, dále účinkuje na významných festivalech jak v tuzemsku, tak 
v zahraničí. Od roku 2005 je pořadatelem festivalu Hudební fórum HK, na který finančně 
přispívá spoluzakladatel FHK Královéhradecký kraj. Dále paní Lenka Fialová informovala členy 
výboru o nutné finanční podpoře na provozování činnosti FHK - výměna dosluhujících 
hudebních nástrojů – koncertní křídlo (cca 2 mil. Kč), stůl orchestru (cca 6 mil. Kč) a o zařazení  
mezinárodního kulturně-společenského projektu „Den zahraniční země“ do kulturních akcí 
s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje. 
 
  
USNESENÍ 21/70/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace členky správní rady Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. - Lenky Fialové, 

Dis. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 12 
   Proti  - 0 
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   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 5 
Jmenování členů hodnotící komise pro dotační programy v oblasti kultury a památkové 
péče na rok 2015  
 
V souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 a Statutem Dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje a na základě článku VII. bod 6) Zásad pro čerpání finanční podpory 
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje požádalo oddělení krajských dotací navrhnout 
komisi pro posouzení a hodnocení žádostí podaných v krajských dotačních programech v oblasti 
kultury a památkové péče na rok 2015. Komise by měla být složena minimálně ze tří členů 
výboru pro kulturu a památkovou péči, z praktických důvodů (zastupitelnost) by bylo vhodné 
navrhnout komisi alespoň pětičlennou.   
Dále oddělení krajských dotací navrhuje na základě článku VII. bod 8) Zásad pro čerpání 
finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na jednání hodnotící komise 
přizvat jednotlivé odborné garanty a další kompetentní osoby – dle návrhu usnesení.  
 
 
 USNESENÍ 21/71/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. na základě článku VII. bod 6) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního 

fondu Královéhradeckého kraje hodnotící komise pro dotační programy v oblasti
kultury a památkové péče na rok 2015 v počtu pěti členů. 

 2. na základě článku VII. bod 8) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje přizvat na jednání hodnotící komise další 
pracovníky z odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací: PhDr. Mertlíka, Ing. 
Smolíka, Mgr. Kudrnáčovou, Ing. Bc. Mejstříka, DiS. a Mgr. Kamenického a pí. 
Mazurovou, tajemníky komise.  

II.  n a v r h u j e  
  Radě Královéhradeckého kraje jmenovat pro dotační programy v oblasti kultury a 

památkové péče na rok 2015 do hodnotící komise: 
KPG01, KPG03 - Kinský (předseda komise), Vodochodský, Staněk, Doležal, Bílek 
KPG02, KPG04 - Kinský (předseda komise), Zahradník, Kalenda, Šikula, Rada 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 12 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
K bodu 6 
Hodnotící kritéria pro dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2015  
 
V souladu s článkem VII. bod 3) Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje zpracovalo oddělení krajských dotací specifikaci bodového hodnocení 
kritérií pro dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2015. Bodová škála je 
navržena oddělením krajských dotací pro základní – obecná hodnotící kritéria a oddělením 
kultury pro specifická hodnotící kritéria. Příloha č. 1 zápisu. 
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USNESENÍ 21/72/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  specifikaci bodového hodnocení kritérií pro dotační programy v oblasti kultury a 

památkové péče na rok 2015 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
Nepřítomen: Mgr. Rada 
 
K bodu 7 
Různé  
 
 
 K bodu 8 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:10 hodin jednání ukončil. Příští jednání 
se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 13 hodin v budově Hvězdárny a planetária 
v Hradci Králové. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


