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Z á p i s 

 
z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 26.3.2015 od  13 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: Mgr. Martina Berdychová, Ladislav Bílek, Bc. Otakar Kalenda, Jiří Gangur, 

František Vrabec, Denisa Besedová, PhDr. Zdeněk Zahradník, Ivan Doležal, 
Milan Školník 

 
Omluveni: František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, 

František Staněk, Ing. Rudolf Šikula 
 
   
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Hodnocení žádostí podaných v dotačních programech v oblasti Kultura a památková 

péče  
  4.  Archeopark Všestary, o.p.s. - informace předsedy dozorčí rady PhDr. Pavla Mertlíka  
  5.  Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách v Královéhradeckém 

kraji v roce 2014  
  6.  Různé  
  7.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 13 hodin zahájil a řídil místopředseda Výboru pro kulturu a památkovou péči  
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ivan Doležal. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, 
které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu  
 
 
 USNESENÍ 24/78/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 2. hosty na 24. jednání 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Denisu Besedovou 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 3 
Hodnocení žádostí podaných v dotačních programech v oblasti Kultura a památková péče  
 
Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/4/83/2015 ze dne 26. 1. 2014 na návrh Výboru 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro kulturu a památkovou péči jmenovala hodnotící 
komise pro výběr podpořených žádostí v oblasti kultury a památkové péče.  
Komise k dotačním programům 15KPG02 a 15KPG04 zasedala dne 16. 3. 2015 a komise 
k dotačním programům 15KPG01 a 15KPG03 dne 17. 3. 2015. Hodnotící komisi byly 
předloženy všechny projekty s vyjádřeným procentem získaných bodů.  
 

Do dotačního programu 15KPG01 bylo přijato celkem 168 žádostí o dotaci s požadavkem na 
dotaci ve výši 9,2 mil. Kč, rozmezí požadované dotace je podle podmínek od 10 000 Kč do 
100 000 Kč, při maximální hranici 70 % z celkových uznatelných výdajů. Alokace vyčleněná 
pro tento dotační program je ve výši 1 949 720 Kč. Při kontrole formálních náležitostí byla 
vyřazena 1 žádost. Kritéria přijatelnosti nesplnilo 5 žádostí. 
Do dotačního programu 14KPG02 bylo přijato celkem 97 žádostí o dotaci s požadavkem na 
dotaci ve výši 25 mil. Kč.  Alokace vyčleněná pro tento dotační program je ve výši 6 531 250 
Kč. Při kontrole formálních náležitostí bylo vyřazeno 6 žádostí. Kritéria přijatelnosti nesplnily 2 
žádosti. 

Do dotačního programu 15KPG03 bylo přijato celkem 13 žádostí o dotaci s požadavkem na 
dotaci ve výši 443 780 Kč, které byly podány přes webovou aplikaci DOTIS a 1 žádost byla 
podána mimo aplikaci. Rozmezí požadované dotace je podle podmínek dotačního programu od 
10 000 Kč do 50 000 Kč, při maximální hranici 50 % z celkových uznatelných výdajů. Alokace 
vyčleněná pro tento dotační program je ve výši 220 000 Kč. Při kontrole formálních náležitostí 
byla vyřazena 1 žádost. Kritéria přijatelnosti nesplnila 1 žádost. 
Do dotačního programu 15KPG04 bylo přijato celkem 12 žádostí o dotaci s požadavkem na 
dotaci ve výši 2,39 mil. Kč. Alokace vyčleněná pro tento dotační program je ve výši 1 270 404 
Kč. Všechny žádosti splnily formální náležitosti i kritéria přijatelnosti a byly předloženy 
hodnotící komisi k projednání. 
 
 
 USNESENÍ 24/79/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s o u h l a s í  
  s návrhem hodnotící komise zasedající k hodnocení dotačního programu 
 1. 15KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit 
 2. 15KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 
 3. 15KPG03 Podpora publikační činnosti a literatury 
 4. 15KPG04 Obnova historických varhan 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckému kraji ke schválení příjemce dotací dle přílohy č. 1 

- 4 zápisu včetně navržených finančních částek 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
K bodu 4 
Archeopark Všestary, o.p.s. - informace předsedy dozorčí rady PhDr. Pavla Mertlíka  
 
PhDr. Pavel Mertlík, předseda dozorčí rady, představil členům výboru činnost obecně prospěšné 
společnosti Archeoparku Všestary.   
Výstavba Archeoparku byla realizována v letech 2009-2012 v rámci projektu „Archeopark 
pravěku ve Všestarech“, který byl spolufinancován prostřednictvím Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod v rámci 14. kola výzvy, oblasti podpory 3.1. Rozvoj základní 
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. 
Investorem a příjemcem dotace byl Královéhradecký kraj. Partnery projektu jsou Univerzita 
Hradec Králové, Muzeum východních Čech a Obec Všestary. Odborným garantem projektu je 
Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, dotační management 
projektu zajišťuje příspěvková organizace CIRI. 
Cílem roku 2014 bylo zajistit reálné provozní náklady a provoz s narůstajícím počtem 
návštěvníků.  
Provoz Archeoparku zajišťovaly tři dvojice průvodců či spíše edukátorů. Stálým zaměstnancům 
během roku pomáhali především studenti, částečně bezplatně v rámci školních praxí nebo osoby 
na DPP.  
Hospodářský výsledek společnosti za kalendářní rok 2014 (s ním se shoduje účetní období) 
vykázal ztrátu 3 941,31 Kč.  Výnosy činily 2 026 814,31 Kč, náklady činily 2 030 755,39 Kč.  
Každoroční příspěvek Královéhradeckého kraje činí 300 tis. Kč na základě závazku v zakládací 
smlouvě, další 200 tis. Kč bylo poskytnuto koncem roku na částečnou úhradu ztráty. Lze 
předpokládat potřebu poskytnout dotaci ve výši 500 tis. Kč i v 2015 a letech následujících. 
Společnost Archeopark Všestary o.p.s. hospodaří s majetkem Královéhradeckého kraje a dalším 
zapůjčeným UHK a Společností experimentální archeologie. 
V roce 2014 navštívilo Archeopark 6 430 žáků základních a středních škol v rámci školních 
exkurzí a 8 082 návštěvníků z řad veřejnosti, celkem tedy 14 512 návštěvníků. Návštěvnost 
oproti roku 2013 se zvýšila o 500 osob. Mezi hojně navštěvované patří zejména tzv. Dny živé 
archeologie a specializované dětské dílny. 
 
 
  
 
USNESENÍ 24/80/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace předsedy dozorční rady Archeoparku Všestary, o.p.s. PhDr. Pavla Mertlíka 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotace na zajištění 

činnosti Archeoparku Všestary, o.p.s. 
 1. v roce 2015 navýšení poskytnuté dotace o 200 000 Kč 
 2. v roce 2016 poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
K bodu 5 
Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách v Královéhradeckém kraji v 
roce 2014  
 
V roce 2014 byla poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven ve 
výši 6 mil. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty 6 pověřeným knihovnám – Knihovně města 
Hradce Králové, Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, Městské knihovně v Náchodě, v Kostelci 
nad Orlicí (městu Kostelec nad Orlicí), Městské knihovně v Rychnově nad Kněžnou (Kultuře 
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.) 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 Ministerstva kultury z roku 2014. Koordinační a metodickou činnost vykonává 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Členům výboru byla zaslána Výroční zpráva o 
výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2014 zpracovaná 
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a knihovnami pověřenými výkonem 
regionálních funkcí v kraji. V materiálu jsou vyjmenovány služby poskytované v rámci 
regionálních funkcí, počty obsluhovaných knihoven pověřenými knihovnami (424). Dále 
finanční výkaz, z něhož je mimo jiné patné, že doplňování výměnného fondu je z 51% závislé na 
dotacích od obcí, zbylých 49% je hrazeno z krajské dotace. V roce 2014 se udržel počet 
přispívajících obcí, ale celková částka byla o 2,5% nižší. Ze statistických údajů také vyplývá, že 
metodik našeho kraje má na starosti v průměru o 7 knihoven více než v jiných krajích, dochází 
tak k neustálému poklesu pracovních úvazků pro regionální funkce. Poprvé od vzniku dotace na 
regionální funkce se projevilo stárnutí fondů – tj. více k. j.  bylo vyřazeno než doplněno. 
 
 
 USNESENÍ 24/81/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí v knihovnách v Královéhradeckém 

kraje v roce 2014 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnout dotaci na zajištění regionálních 

funkcí knihoven v roce 2016 ve výši 8 mil. Kč 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
 
 
 
K bodu 6 
Různé  
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 K bodu 7 
Závěr  
 
 

Místopředseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání Výboru pro 
kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 14:45 hodin jednání ukončil. Příští jednání se uskuteční ve 
čtvrtek 30. dubna 2015 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
(zasedací místnost bude upřesněna v pozvánce). 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Mazánková 

……………………………………….. 
místopředseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


