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Z á p i s 

 
z 18. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 25. 9. 2014 od 13 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: František Kinský, Jiří Gangur, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Daniel Rada, Ivan 

Vodochodský, Ing. Rudolf Šikula, František Staněk, Ing. Pavel Kollert, Denisa 
Besedová, PhDr. Zdeněk Zahradník 

  
  
 
Omluveni: Mgr. Martina Berdychová, Ladislav Bílek, František Vrabec, Ivan Doležal,      

Milan Školník 
 
   
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
  5.  Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015  
  6.  Prominutí odvodu dotace a příslušného penále občanskému sdružení Tělocvičná 

jednota Sokol Jaroměř  
  7.  Prominutí odvodu dotace a příslušného penále panu Jaroslavu Dvořákovi  
  8.  Žádost Unie výtvarných umělců o příspěvek na vydávání Fotorevue o umění  
  9.  Výjezdní zasedání  
  10.  Různé  
  11.  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 zaslány a předány před zasedáním. 

 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
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USNESENÍ 18/52/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 18. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči 
 2. hosty na 18. jednání 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ivana Vodochodského 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
K bodu 3 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Trvá do konce roku 2014 - 

- usnesení č. 12/34/2014/VKP – bod III 
ukládá předsedovi výboru pozvat na zasedání výboru zástupce kraje v orgánech obecně 
prospěšných společností  

 
K bodu 4 
Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
Oddělení krajských dotací předložilo výboru aktualizované znění Statutu dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje a Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje. Na 17. jednání VKP bylo usnesením č. 17/51/2014/VKP doporučeno 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit uvedené dokumenty, v případě Zásad čerpání 
finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje s podmínkou stanovení 
odpovědnosti příslušných odborů krajského úřadu za hodnocení žádostí o dotaci podle 
hodnotících kritérií. Následně došlo k úpravě čl. VII., odst. 4. Zásad. Úvodní věta tohoto 
odstavce nově zní „Návrh hodnocení jednotlivých žádostí provádí:“. Text odstavce byl doplněn o 
slovo „Návrh“. 
Oddělení krajských dotací dále informovalo členy výboru, že čl. VIII. odst. 3 Zásad je v souladu 
s platnou legislativou, zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a je tedy 
možné přesunout některé kompetence rozhodnutí o změně podmínek čerpání přidělených 
finančních prostředků na základě pověření na vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
 
  
USNESENÍ 18/53/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. r e v o k u j e 
  usnesení č. 17/51/2014/VKP 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit aktualizaci Statutu dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje a Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
K bodu 5 
Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015  
Na předchozím 17. jednání VKP byly oddělením krajských dotací předloženy k připomínkám 
návrhy podmínek dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče na rok 2015. Na 
základě zaslaných připomínek a dalších jednání došlo k úpravám ve znění grantových programů 
15KPG02 a 15KPG04, které bylo výboru předloženo k projednání a doporučení ke schválení. 
Mgr. Petr Kamenický z oddělení krajských dotací informoval výbor o obdržených připomínkách 
a o jednotlivých konkrétních úpravách grantových programů. Jednalo se zejména o následující 
úpravy: doplnění kontaktní osoby, odkazu na PRK, nová formulace u poskytovatele poštovních 
služeb, odstranění rozporu se Zásadami – povinné přílohy je nutno doložit do 5 pracovních dnů 
od doručení výzvy, doložení fotografií objektů. Úplné znění grantových programů je přílohou č. 
1 zápisu.  
 
 
  
USNESENÍ 18/54/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předložené podmínky pro rok 2015 schválit 
III. u k l á d á  
  Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 

před začátkem hodnocení předložit Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje specifikaci bodového hodnocení dle 
jednotlivých hodnotících kritérií 
Termín: 27.11.2014 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování se účastnilo 9 členů výboru, PhDr. Zahradník již nebyl přítomen až do konce jednání. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 6 
Prominutí odvodu dotace a příslušného penále občanskému sdružení Tělocvičná jednota 
Sokol Jaroměř  
Oddělení krajských dotací předložilo výboru k projednání žádost Tělocvičné jednoty Sokol 
Jaroměř o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 000 Kč včetně příslušného 
penále. Jedná se o projekt s názvem „Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a 
dospělých Jaroměř 2014“, registrační číslo 14KPG01-0106. Doba realizace projektu byla, dle 
žádosti o dotaci, stanovena od 12. 1. 2014 do 14. 5. 2014. 
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Na základě kontroly vyúčtování poskytnuté dotace bylo zjištěno, že část dokladů souvisejících 
s projektem byla uhrazena po termínu realizace projektu, tj. po 14. 5. 2014.  
Dne 25. 7. 2014 podal příjemce dotace Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje žádost 
o prodloužení termínu realizace projektu. Této žádosti nemohlo být bez ověření naplnění účelu 
dotace vyhověno, neboť byla podána až po uplynutí doby realizace projektu a i po uplynutí lhůty 
pro podání vyúčtování předmětné dotace.  
Vzhledem k formálnímu a neúmyslnému pochybení příjemce dotace oddělení krajských dotací 
navrhuje Výboru pro kulturu a památkovou péči podanou žádost o prominutí odvodu, včetně 
příslušného penále doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. Krajská 
postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Jaroměř 2014 byla uskutečněna před 
ukončením termínu realizace projektu a účel dotace byl naplněn. 
 
 
 
 USNESENÍ 18/55/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  žádost Tělocvičné jednoty Sokol, se sídlem Lužická 426, Jaroměř, o prominutí 

odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně příslušného penále 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout příjemci dotace odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 10 000 Kč a příslušné penále 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
K bodu 7 
Prominutí odvodu dotace a příslušného penále panu Jaroslavu Dvořákovi  
Oddělení krajských dotací předložilo výboru k projednání žádost pana Jaroslava Dvořáka o 
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 15 000 Kč včetně příslušného penále. 
Jedná se o projekt s názvem „Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866“, registrační číslo 
14KPG03-0014. Doba realizace projektu byla, dle žádosti o dotaci, stanovena od 1. 1. 2014 do 
30. 6. 2014. 
Na základě kontroly vyúčtování poskytnuté dotace bylo zjištěno, že doklad související 
s projektem (tisk knihy) byl uhrazen po termínu ukončení realizace projektu, tj. po 30. 6. 2014. 
Dne 12. 9. 2014 příjemce dotace podal žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
(včetně prominutí příslušného penále), ve které uvádí důvody pro uhrazení výdajů po datu 
realizace projektu.  
Vzhledem k formálnímu a neúmyslnému pochybení příjemce dotace navrhuje oddělení 
krajských dotací Výboru pro kulturu a památkovou péči podanou žádost o prominutí odvodu, 
včetně příslušného penále, doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. 
Publikace „Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866“ byla vydána před ukončením 
termínu realizace projektu a účel dotace byla naplněn. 
 
 
USNESENÍ 18/56/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
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I. p r o j e d n a l  
  žádost pana Jaroslava Dvořáka o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

včetně příslušného penále 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prominout příjemci dotace odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 15 000 Kč a příslušné penále 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 8 
Žádost Unie výtvarných umělců o příspěvek na vydávání Fotorevue o umění 
Na 17. jednání výboru informoval předseda výboru o obdržení žádosti Unie výtvarných umělců 
o příspěvek ve výši 15 000 Kč na vydávání internetové Fotorevue, která přináší množství 
informací o realizovaných výtvarných výstavách a jejich autorech. Fotorevue je rozesílána na 
množství e-mailových adres. Tato činnost je prováděna zcela bezplatně a veškeré vzniklé 
náklady jsou hrazeny ze soukromých zdrojů. 
 
 
USNESENÍ 18/57/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  žádost Unie výtvarných umělců o příspěvek na vydávání Fotorevue o umění 
II.  d o p o r u č u j e  
  Radě Královéhradeckého kraje žádosti vyhovět a příspěvek poskytnout 
III. u k l á d á  
  Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací 

seznámit se stanoviskem Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 1. náměstka hejtmana RSDr. Ing. Otakara Rumla 
Termín: 10.10.2014 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 8 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 1 
 
 
K bodu 9 
Výjezdní zasedání  
Dne 30. října 2014 se bude konat výjezdní výbor v Gayerových kasárnách, kde bude za účasti 
ředitelky Muzea východních Čech Mgr. Naděždy Machkové Prajzové, Ph.D. prezentován 
investiční záměr rekonstrukce areálu Gayerových a Vrbenského kasáren včetně využití objektu 
pro potřeby Muzea východních Čech. Sraz členů výboru je ve 13 hodin před budovou 
Gayerových kasáren. 
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K bodu 10 
Různé  
Informace z oddělení kultury a památkové péče, PhDr. Pavel Mertlík 

• rozpočet na rok 2015 – před schválením, nemělo by dojít ke krácení příspěvků na provoz 
příspěvkových organizací, nutno počítat s náklady na provoz Muzea krajky ve Vamberku 
a Sýpky - muzea Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách. 

• Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové – kraj stavbu převzal jako investor, kolaudace 
proběhla úspěšně, nyní probíhá dovybavení interiérů a instalace projekčního systému, 
zkušební provoz by měl proběhnout v průběhu prosince, slavnostní otevření je plánováno 
na leden 2015 

• Galerie moderního umění – stavební práce jsou řízeny investičním odborem, knihovna 
GMU je v provizorních prostorách zpřístupněna veřejnosti 

• příspěvkové organizace – v rámci metodického řízení probíhají dohlídky ve všech PO 
• přípravy 150. výročí války 1866 – konají se pracovní schůzky, uskuteční se návštěva 

rakouského velvyslance, který bude přijat hejtmanem kraje 
• budou převzaty 2 nové národní kulturní památky– nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o 

prohlášení některých KP za NKP, ze dne 28.5.2014. Nařízení vlády nabude účinnosti dne 
1. října 2014, kdy se NKP v našem kraji stanou:  
Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově  
Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku 

• Indikativní seznam národních kulturních památek – KÚ zpracoval návrh kulturních 
památek vhodných k zařazení na indikativní seznam 

• Pevnost Dobrošov – stav převedení vlastnictví na kraj, informaci podá na příštím jednání 
výboru PhDr. Mertlík 

 
 K bodu 11 
Závěr  
 
Předseda 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 30. října 2014 od 13 hodin v Gayerových kasárnách. 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


