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Z á p i s 

 
z 23. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 26. 2. 2015 od 13 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: František Kinský, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Daniel Rada, František Vrabec, Ing. 

Rudolf Šikula, Denisa Besedová, PhDr. Zdeněk Zahradník, Jiří Gangur, Ivan 
Doležal, František Staněk, Ing. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Milan Školník  

 
 
 
Omluveni: Mgr. Berdychová, Bílek 
 
   
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volbu ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Státní kulturní politika na léta 2015 - 2020  
  5.  Neinvestiční dotace na zajištění činnosti obecně prospěšných společností  
  6.  Rozdělení alokace krajských dotačních programů pro oblast kultury a památkové 

péče v roce 2015 a návrh termínů jednání hodnotících komisí  
  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 volbu ověřovatele zápisu  
 
 
USNESENÍ 23/74/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 23. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje včetně předřazení bodu programu č. 6 před bod č. 4 
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 2. hosty na 23. jednání 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Denisu Besedovou 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 13 
   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 – splněno částečně, pozván zástupce Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. 
 
K bodu 4 
Státní kulturní politika na léta 2015 - 2020  
Ministerstvo kultury zpracovalo návrh Státní kulturní politiky na léta 2015-2020. Tento návrh 
byl krajům zaslán k neformálnímu připomínkování včetně případného dodání dalších námětů 
v oblasti spolupráce mezi vyššími samosprávními celky a státem. Jedná se zejména o otázku 
podílení se územních samospráv na spolufinancování aktivit v oblasti kultury a participace krajů 
na podpoře činností např. regionálních kulturních zařízení, které jsou finančně podpořeny ze 
státních programů v oblasti kultury. Oddělení kultury a památkové péče zaslaný materiál 
doplnilo koncepčními materiály schválenými zastupitelstvem kraje (Program rozvoje 
Královéhradeckého kraje, Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury 
zřizovaných Královéhradeckým krajem na rok 2014-2020, Koncepce péče o památkový fond 
Královéhradeckého kraje). 
 
 
USNESENÍ 23/75/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 13 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 5 
Neinvestiční dotace na zajištění činnosti obecně prospěšných společností  
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1174/2014 ze dne 8. 12. 
2014 byly v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015, kapitola 16 – kultura, 
schváleny finanční částky na spolufinancování činností obecně prospěšných společností, jejichž 
spoluzakladatelem je Královéhradecký kraj. Podpora bude poskytnuta formou neinvestiční 
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dotace. Jedná se o poskytnutí podpory ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské Unie 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úřední věstník EU, část L 
187, svazek 57, ze dne 26. 06. 2014). Jedná se o blokovou výjimku, která přináší v určitých 
oblastech regionálního rozvoje, životního prostřední, kultury a zachování kulturního dědictví 
apod. rozšířené možnosti poskytování veřejné podpory. Dále byli členové výboru informováni o 
novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a o dopadech této novely na poskytování dotací z rozpočtu kraje. 
 
 
USNESENÍ 23/76/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na zajištění 

činností obecně prospěšných společností: 
 1. Filharmonii Hradec Králové, o.p.s. - finanční částku ve výši 2 075 000 Kč 
 2. Klicperovu divadlu, o.p.s. - finanční částku ve výši 2 075 000 Kč 
 3. Divadlu Drak a Mezinárodnímu institutu figurálního divadla o.p.s. - 1 350 000 Kč 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 13 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 6 
Rozdělení alokace krajských dotačních programů pro oblast kultury a památkové péče v 
roce 2015 a návrh termínů jednání hodnotících komisí  
Oddělení krajských dotací předložilo Výboru pro kulturu a památkovou péči k projednání 
alokace pro jednotlivé dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015. 
Pro oblast kultury a památkové péče je pro rok 2015 vyčleněna alokace ve výši 9 380 000 Kč a 
vratky z roku 2014 činí 591 374 Kč. Celkem je pro rok 2015 k rozdělení částka ve výši 
9 971 374 Kč. Dále žádáme Výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o schválení termínů 
hodnocení předložených žádostí do krajských dotačních programů. 
 
 
USNESENÍ 23/77/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. rozdělení alokace pro jednotlivé dotační programy pro rok 2015: 

15KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit 
- 1 949 720 Kč 
15KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje - 6 
531 250 Kč 
15KPG03 Podpora publikační činnosti a literatury - 220 000 Kč 
15KPG04 Obnova historických varhan - 1 270 404 Kč 
 

 2. návrh termínu jednání hodnotících komisí: 
16. března 2015 od 9.00 hod. - hodnocení žádostí podaných do dotačních 
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programů 15KPG02 Obnova památkového fondu na území KHK a 15KPG04 
Obnova historických varhan 
17. března 2015 od 9.00 hod. - hodnocení žádostí podaných do dotačních 
programů 15KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních 
kulturních aktivit a 15KPG03 Podpora publikační činnosti 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 13 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
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 14:30 hodin jednání ukončil. Příští jednání 
se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2015 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje (zasedací místnost bude upřesněna v pozvánce). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


