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Z á p i s 

 
z 14. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 24. 4. 2014 od 13 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:      Denisa Besedová, Ladislav Bílek, Ivan Doležal, Jiří Gangur, Bc. Otakar Kalenda, 

Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Milan Školník, Ivan Vodochodský, Ing. 
Rudolf Šikula, PhDr. Zdeněk Zahradník 

  
 
Omluveni: Mgr. Martina Berdychová, František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, František 

Vrabec 
 
Hosté:             PhDr. Pavel Mertlík, Mgr. Jolana Vojtková 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2013  
  5.  Výroční zprávy příspěvkových organizací v roce 2013  
  6.  Různé  
  7.  Závěr  
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 13 hodin zahájil a řídil místopředseda Ivan Doležal. Uvítal přítomné, upozornil na 
materiály, které byly všem členům výboru poslány před zasedáním. Zároveň omluvil 
nepřítomnost předsedy výboru.   
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
 
 
 
USNESENÍ 14/42/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 14. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 2. hosty na 14. jednání 
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II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Bc. Otakara Kalendu 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  -  11 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
 
 
K bodu 3 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Trvá: 

- usnesení č. 12/34/2014/VKP – bod III 
ukládá předsedovi výboru pozvat na zasedání výboru zástupce kraje v orgánech obecně prospěšných 
společností  
- usnesení č.  13/36-39/2014/VKP  
doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh rozdělení dotací z dotačního programu 14KP01 až 04  - 
schváleny budou na zasedání zastupitelstva dne 28. 4. 2014 
- usnesení č. 13/40/2014/VKP  
doporučuje orgánům kraje pokračovat v jednání o možném bezúplatném převodu Šolcova statku do 
vlastnictví kraje – projednáváno s majetkovým oddělením, o výsledku jednání bude podána 
informace na příštím výboru 
- usnesení č. 13/41/2014/VKP 
doporučuje vyzvat NPÚ k zaujetí odpovědného přístupu k zapsání NKP Braunův Betlém do Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO a dále zvážit rozšíření nominace Braunova Betléma 
v Indikativním seznamu ČR o obnovený hospitál a levobřežní část obce Kuks  - jednáno s ředitelem 
ÚPS na Sychrově, dále na ústředním pracovišti NPÚ, NPÚ bude zaslán dopis jménem pana náměstka 

 
 
 K bodu 4 
Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2013  
 
Výboru byla zaslána zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2013.  
V roce 2013 poskytl Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu 6 mil. Kč na zajištění regionálních 
funkcí knihoven pro rok 2013. Neinvestiční dotace byly poskytnuty 6 pověřeným knihovnám, 
Knihovně města Hradce Králové, Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, Městské knihovně 
v Náchodě, v Kostelci nad Orlicí, v Rychnově nad Kněžnou a Městské knihovně s regionálními 
funkcemi v Trutnově.  
Výkon regionálních funkcí se řídí zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, tzv. knihovním zákonem a 
Metodickým pokynem MK z roku 2005. 
Koordinační a metodické činnosti vůči ostatním knihovnám kraje, a to právě ve spolupráci 
s pověřenými knihovnami, vykonává Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Krajská 
knihovna uzavírá s jednotlivými pověřenými knihovnami smlouvu o přenesení regionálních 
funkcí, kde jsou stanoveny trvalé úkoly + úkoly specifikované na konkrétní rok. Krajská 
knihovna financuje tuto činnost z vlastního rozpočtu. Dále je financování regionálních funkcí 
zajištěno formou dotací od obcí na nákup výměnných fondů. 
V zaslaných materiálech jsou vyjmenovány základní činnosti definované v celostátních 
standardech a konkretizace úkolů stanovené krajskou knihovnou pro rok 2013. Dále některé 
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statistické údaje týkající se sítě knihoven v kraji, srovnání roku 2012 a 2013, výše pracovních 
úvazků připadajících na zajištění regionálních funkcí, jsou zde také uvedeny výše dotací na 
výměnné fondy od obcí.  
 
 
USNESENÍ 14/43/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2013 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 5 
Výroční zprávy příspěvkových organizací v roce 2013  
Výboru byla zaslána souhrnná zpráva o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových 
organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem na úseku kultury v roce 2013. Všechny 
organizace zpracovaly zprávy o činnosti v roce 2013, které jsou v písemné podobě k dispozici na 
oddělení kultury a památkové péče. Hospodaření deseti příspěvkových organizací v roce 2013 
 bylo vcelku vyrovnané, žádná z organizací nevykázala ztrátu.  
 
USNESENÍ 14/44/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných 

Královéhradeckým krajem na úseku kultury v roce 2013 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 6 
Různé  
 
Projekt NAKI „Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební 
památky“, dílčí úkol č. 3 – Dlouhodobá péče o památky a barokní koncept krajiny, 
„Betlém“ v Novém Lese u Kuksu, M. B. Braun. 
V roce 2014 bude uskutečněna další etapa tohoto projektu, konkrétně: odkryv a sondáž na reliéfu 
„Klanění“. Odstraňování porostu bude prováděno již odzkoušenými metodami v minulém roce. 
Odkryv bude nedestruktivní a povrch bude následně očištěn biocidním přípravkem. Získaný 
materiál bude poslán do laboratoří. Celý projekt má za cíl dlouhodobé odvodnění ústředního 
reliéfu. Permanentní vlhkost nejvíce přispívá k celkové degradaci výjevu (vegetace, mrazy,…). 
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USNESENÍ 14/45/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o projektu NAKI "Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o 

sochařské a stavební památky", dílčí úkol č. 3 - Dlouhodobá péče o památky a 
barokní koncept krajiny, "Betlém" v Novém Lese u Kuksu, M. B. Braun 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
Gloria musaealis 2013 
PhDr. Mertlík podal informace k národní soutěži Gloria musaealis 2013. Soutěž je vyhlašována 
ve třech kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Do 
XII. ročníku se přihlásilo celkem 61 muzeí a galerií z celé republiky s 90 soutěžními projekty. 
V kategorii Muzejní výstava roku 2013 je nominováno Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové s výstavou „Kotěra. Po stopách moderny…“ a v kategorii Muzejní počin roku 2013 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – „Sýpka – Muzeum Orlických hor“. 
Ocenění v rámci XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013 budou slavnostně 
vyhlášena dne 15. května 2014 v Obecním domě v Praze. 
 
Norské fondy 
PhDr. Mertlík podal informaci o přípravách žádostí o dotaci v rámci Norských fondů u 
příspěvkových organizací:  
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – restaurování sbírek Kotěrova a Gočárova nábytku 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně – zřízení nových prostor pro účely depozitáře 
 
Výjezdní výbor  
Členy výboru bylo navrženo posunout termín konání červnového výboru z 26. června na 19. 
června s tím, že by se výbor konal na pevnosti Dobrošov. 
 
K bodu 7 
Závěr  
 

Místopředseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15 hodin jednání ukončil. Příští 
jednání se uskuteční ve čtvrtek 29. května 2014 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje (místnost bude upřesněna v pozvánce). 

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


