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Z á p i s 

 
z 20. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 27. 11. 2014 od 13 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: František Kinský, Mgr. Martina Berdychová, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Daniel Rada, 

Ladislav Bílek, František Vrabec, Ivan Vodochodský, Ing. Rudolf Šikula, Milan 
Školník, Denisa Besedová, PhDr. Zdeněk Zahradník, Mgr. Pavel Kollert, Jiří Gangur 

 
 
Omluveni: Ivan Doležal, František Staněk 
 
   
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně včetně penále - Důl Jan 

Šverma, o.p.s. - 14KPG-0141  
  5.  Návrh kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2015  
  6.  Návrh Memoranda o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150. výročí 

bitvy u Hradce Králové z roku 1866  
  7.  Termíny zasedání výboru v roce 2015  
  8.  Různé  
  9.  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 20/64/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
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I. s c h v a l u j e  
 1. program 20. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 2. hosty na 20. 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  
 
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. 18/54/2014/VKP 
Před začátkem hodnocení předložit výboru specifikaci bodového hodnocení dle jednotlivých 
kritérií – odd. krajských dotací 
 
 K bodu 4 
Prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně včetně penále - Důl Jan Šverma, 
o.p.s. - 14KPG-0141  
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo usnesení ZK/14/833/2014 ze dne 28. dubna 
2014 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč obecně prospěšné společnosti Důl Jan 
Šverma (dále jen „příjemce dotace“), na projekt s názvem „Den horníků v Žacléři“, registrační 
číslo 14KPG01-0141 (dále jen „projekt“). Projekt byl podpořen v rámci dotačního programu 
14KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit. Termín 
realizace projektu byl, v žádosti o dotaci, stanoven od 1. 8. 2014 do 12. 9. 2014. 
Na základě kontroly vyúčtování poskytnuté dotace, podaného dne 8. 10. 2014 elektronicky 
prostřednictvím krajského dotačního portálu a následně dne 9. 10 2014 v listinné podobě 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, bylo zjištěno, že část dokladů souvisejících 
s projektem (13 021 Kč) byla uhrazena po termínu realizace projektu, tj. po 12. 9. 2014. Dne 18. 
11. 2014 příjemce dotace podal Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
(včetně prominutí příslušného penále). 
Vzhledem k formálnímu a neúmyslnému pochybení příjemce dotace navrhujeme Výboru pro 
kulturu a památkovou péči podanou Žádost o prominutí odvodu, včetně příslušného penále, 
doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. 
 
  
USNESENÍ 20/65/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  žádost o prominutí odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně včetně penále - Důl 

Jan Šverma, o.p.s. - 14KPG-0141 
II.  d o p o r u č u j e  
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  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  - 13 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
Dále přítomna Mgr. Berdychová 
 
 
K bodu 5 
Návrh kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2015  
Od roku 2002 přebírá Rada Královéhradeckého kraje trvalou záštitu nad konáním vybraných 
kulturních akcí v Královéhradeckém kraji. Trvalé záštity jsou spojeny s poskytováním 
neinvestičních dotací jednotlivým organizátorům. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 je v 
kapitole 16 – kultura určena na tento účel částka 2 900 tis. Kč, a to jako nerozdělená. Výboru byl 
předložen návrh na rozdělení této částky na konkrétní kulturní akce dle přílohy č. 1 zápisu.  
 
 
USNESENÍ 20/66/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  návrh kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje na rok 2015 

dle Přílohy č.1 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh ke schválení a oddělení kultury a 

památkové péče dořešit financování Hořického mezinárodního sochařského 
symposia, které se koná jako bienále 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 13 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 6 
Návrh Memoranda o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150. výročí bitvy 
u Hradce Králové z roku 1866  
 
V roce 2016 uplyne 150 let od prusko-rakouské války. Na území dnešního Královéhradeckého 
kraje se odehrálo několik bitevních střetnutí (Jičín, Trutnov, Náchod a další) a rozhodujícím 
momentem války se stala bitva u Hradce Králové 3. července 1866. Válku trvale připomíná 
Památník bitvy na Chlumu, který byl v roce 2010 stavebně rozšířen a je pobočkou Muzea 
východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizace kraje. Jednotlivé válečné události 
každoročně připomínají pietní akty, z nich největší je rekonstrukce bitevního střetnutí 
v autentickém prostředí na Chlumu. Tuto organizačně náročnou akci pořádá Garda města Hradce 
Králové, finančně na ni přispívá město Hradec Králové a Královéhradecký kraje (od roku 2014 
v rámci trvalé záštity rady kraje).  
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Důstojné připomenutí výročí jedné z významných událostí evropských a českých dějin vyžaduje 
včasnou a hlavně koordinovanou přípravu všech zainteresovaných stran. Pro tento účel vznikl 
text předkládaného memoranda, na jehož přípravě se podíleli zástupci účastnických stran: 
Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, Garda města Hradec Králové, z.s., 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 
z.s. 
 
 
USNESENÍ 20/67/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh Memoranda o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150.výročí 

bitvy u Hradce Králové z roku 1866 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje tento návrh ke schválení 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 12 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 Hlasování nepřítomen: Bc. Kalenda 
 
K bodu 7 
Termíny zasedání výboru v roce 2015  
 
29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 27. 8., 24. 9., 29. 10., 26. 11., 10. 12. 
 
  
USNESENÍ 20/68/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  termíny zasedání výboru na rok 2015 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 13 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
K bodu 8 
Různé  
 
PhDr. Pavel Mertlík 
Rekonstrukce Gayerových kasáren – projednáno na zasedání rady kraje – souhlasili s návrhem 
jednat s městem o koordinaci projektu, bude muset být 1 územní rozhodnutí, téma výměny 
objektů, není jasná definitivní podoba IROPu, hledání zdrojů financování např. ITI 
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Norské fondy – s projektovými žádostmi neuspěly naše příspěvkové organizace, tj. Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové (restaurování sbírek Kotěrova a Gočárova nábytku) 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně (zřízení nových prostor pro účely depozitáře). Nutnost 
řešit zejména zřízení depozitárních prostor pro Jičín, hledání zdrojů financování. Návrh na 
konání výjezdního zasedání výboru v roce 2015. 
Úspěšné projekty z našeho kraje:  
Generální restaurování NKP Třebechovického betlému – Město Třebechovice pod Orebem 
Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí P. Marie v Horním Maršově – obec Horní 
Maršov 
Digitální planetárium – ukončena realizace k 30.11.,  uzavřeny licenční smlouvy – 3 unikátní 
programy na promítání, slavnostní otevření 2. pol. ledna 2015 – možno uskutečnit výjezdní 
zasedání výboru 
Archeopark Všestary – financování 3.změnou rozpočtu ve výši 200 tisíc Kč, obecně prospěšná 
společnost financovaná ze zdrojů krajských i univerzitních a vlastních, velké množství hodin 
odvedené dobrovolnické práce členů sdružení Experimentální archeologie, množství pořádaných 
akcí pro věřejnost 
Bc. Otakar Kalenda 
Pevnost Dobrošov – potřeba oživit expozici a zrealizovat další přidané funkce pro návštěvníky, 
zpřístupnit další části podzemí, hledat finanční zdroje 
 
 K bodu 9 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 14:45 hodin jednání ukončil. Příští jednání 
se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince od 13 hodin (místo bude upřesněno v pozvánce). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


