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Z á p i s 

 
ze 17. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 28. 8. 2014 od 13 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:     František Kinský, Ladislav Bílek, Jiří Gangur, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Daniel 

Rada, Milan Školník, Ivan Vodochodský, Ing. Rudolf Šikula, František Vrabec, 
Ivan Doležal, František Staněk 

  
 
Omluveni: Mgr. Martina Berdychová, Ing. Pavel Kollert, PhDr. Zdeněk Zahradník, Denisa 

Besedová 
 
Hosté:             Ing. Jan Špelda, Mgr. Petr Kamenický, Ing. Milan Smolík, Mgr. Kateřina Pourová 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015  
  5.  Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016  
  6.  Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
  7.  Návrh památkového zákona  
  8.  Různé  
  9.  Závěr  
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 13 hodin zahájil a řídil předseda František Kinský. Uvítal přítomné, upozornil na 
materiály, které byly všem členům výboru poslány před zasedáním.   
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
 
USNESENÍ 17/49/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 17. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči včetně změny bodu 

5. programu, stažení z programu - Žádost TJ Sokol Jaroměř o prodloužení 
termínu realizace projektu, nahrazení bodem Dotační strategie 
Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 
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 2. hosty na 17. jednání 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ing. Rudolfa Šikulu 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   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 
Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015  
 
Oddělení krajských dotací předložilo výboru návrhy podmínek dotačních programů v oblasti 
kultury a památkové péče pro rok 2015. Alokace pro jednotlivé programy bude výboru 
předložena po schválení rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015. 
Jedná se o tyto dotační programy: 
 

• 15KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit  

• 15KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje  

• 15KPG03 Podpora publikační činnosti a literatury  

• 15KPG04 Obnova historických varhan  

Člen výboru Ing. Šikula navrhl tyto připomínky: 
- u dotačních programů uvést v soulad délku lhůty k doložení povinných příloh jako 

doplnění žádosti o dotaci se Zásadami pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje 

- 15KPG02 povinné přílohy - výhradně digitální fotografická dokumentace předmětu 
žádosti – 1 x celkový pohled a další minimálně 3 snímky na CD nebo vložené v IS 
DOTIS [formáty *.tif, *.gif, *.jpg, *.bmp] maximálně však 10 snímků – fotografie musí 
zachycovat aktuální stav památky ke dni podání žádosti o dotaci. 
Původní znění: fotografie nesmí být starší 90 dnů a to z důvodu posouzení aktuálního 
stavu památky hodnotiteli ke dni podání žádosti. 

- změnit výši minimálního možného podílu (v %) žadatele/příjemce na celkových 
uznatelných výdajích projektu u církví, náboženských společností nebo účelových 
zařízení církví z navrhované výše 50% na 70% 
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Návrh – hlasovat o zvýšení minimálního možného podílu na 70 % na celkových uznatelných 
výdajích projektu v případě, kdy jsou žadateli o dotaci církve, náboženské společnosti nebo 
účelová zařízení církví  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 3 
   Proti  - 6 
   Zdržel se - 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče budou projednány včetně 
všech předložených připomínek na příštím nejbližším zasedání výboru, aby mohly být 
doporučeny Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení. Dále je možno připomínky 
zasílat e-mailem do 23. září 2014 na oddělení krajských dotací Mgr. Petru Kamenickému, 
pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz, tel. +420 495 817 256. 
 
 
K bodu 5 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016  
 
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 byla zpracována jako střednědobý 
dokument k podpoře efektivního využívání dotačních prostředků Královéhradeckého kraje.  
Dotační strategie byla připravována ve spolupráci s dotčenými odbory krajského úřadu a 
projednána na jednání pracovní skupiny k dotační strategii. Strategie vychází a je v souladu se 
Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a s navazujícím Programem rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2014-2016. Tvorbě strategické části předcházely analytické práce 
obsahující vyhodnocení čerpání finančních prostředků v předchozím období.  Oblast kultury a 
památkové péče je obsažena v prioritní oblasti 4 Cestovní ruch a kultura, opatření 4.4. Zachování 
kulturního dědictví a opatření 4.5. Podpora kulturních činností. 
 
USNESENÍ 17/50/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Dotační strategii Královéhradeckého 

kraje 2014 - 2016 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
  
K bodu 6 
Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje  
 
Oddělení krajských dotací předložilo výboru aktualizované znění Statutu dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje, kde je definován orgán Královéhradeckého kraje, který schvaluje vzor 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dále jsou navrhovány pouze 

mailto:pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz
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drobné změny textu, terminologická upřesnění, upřesnění definice pravomoci věcně příslušného 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, definování „žadatele“, apod.  
Výboru byly předloženy Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje, který byl zřízen za účelem soustřeďování finančních prostředků 
předurčených k úhradě výdajů souvisejících s podporou veřejně prospěšných projektů na území 
nebo ve prospěch občanů Královéhradeckého kraje. V Článku VIII. odst. 3 Zásad jsou vymezeny 
kompetence pro posuzování žádostí příjemců dotace o změnu podmínek v čerpání dotace 
(přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu) a o změnu doby realizace projektu. 
 
Za účelem zrychlení vyřizování těchto žádostí, tím i zajištění bezproblémové realizace daného 
projektu, a nezvyšování zátěže Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jednáním o těchto 
žádostech, navrhuje oddělení krajských dotací KÚ Královéhradeckého kraje rozšíření pověření 
pro hejtmana kraje, resp. pro jím pověřeného vedoucího odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací. 
V Zásadách jsou navrženy i další změny, které jsou popsány ve Změnovém listu Zásad, např. se 
zcela změnil čl. XIII. týkající se veřejné podpory, a to v návaznosti na novou legislativu 
Evropské unie. 
 
Po projednání výbor navrhl zapracovat do Zásad pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje stanovení odpovědnosti za hodnocení žádosti o dotaci. Dále požádal 
oddělení krajských dotací o prověření článku VIII. odst. 3 Zásad, zda je v souladu s platnou 
legislativou, zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), možnost přesunout 
některé kompetence rozhodnutí o změně podmínek čerpání přidělených finančních prostředků na 
základě pověření na vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací.  
 
  
USNESENÍ 17/51/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l  
  aktualizaci Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje a Zásady pro čerpání 

finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 1. Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
 2. Zásady čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje s 

podmínkou stanovení odpovědnosti příslušných odborů KÚ kraje za hodnocení 
žádostí o dotaci podle hodnotících kritérií 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  -  11 
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
  
 
K bodu 7 
Návrh památkového zákona 
 
Členům výboru byla zaslána pracovní verze nového zákona o ochraně památkového fondu se 
stavem k 16. červnu 2014. Ing. Smolík z oddělení kultury a památkové péče informoval, že k 16. 
červenci 2014 existuje již opět nová verze. Návrh zákona je ve stálém procesu přípravy normy. 
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Jsou vytvořeny pracovní skupiny na úrovni krajů a dále na ministerské úrovni, které předkládají 
velké množství připomínek. Další veřejné slyšení se uskuteční v budově Senátu dne 23. 9. 2014, 
kde vystoupí zástupci MK a NPÚ a dále zde budou sděleny závěry z diskuze Asociace krajů 
k návrhu zákona. Slyšení v Senátu se bude účastnit Ing. Smolík. 
 
K bodu 8 
Různé 
 
Pevnost Dobrošov 
Bc. Kalenda navrhl zařazení modernizace expozice Pevnosti Dobrošov zařadit do zásobníku 
projektů pro další programová období. Informoval výbor o návštěvě Muzea opevnění – 
dělostřelecké tvrze Hůrka, kde byl realizován projekt „Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti“ spolufinancovaný z ROP NUTS II Severovýchod. Dále podal návrh na 
výjezdní zasedání v Gayerových kasárnách, kde by výboru mohl být prezentován projekt 
rekonstrukce Gayerových a Vrbenského kasáren. 
 
Personální změna na oddělení krajských dotací 
Agendu krajských dotačních programů v oblasti památkové péče – Obnova památkového fondu 
na území Královéhradeckého kraje a Obnova historických varhan - bude zajišťovat Mgr. Petr 
Kamenický, pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz, tel. +420 495 817 256. 
 
Konference využití kulturního a historického dědictví k podpoře cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje 
Členům výboru byla předána pozvánka a program VI. ročníku Konference na podporu 
regionálního cestovního ruchu na téma: Využití kulturního a historického dědictví k podpoře 
cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, která se uskuteční 23. září 2014 v sále Jana Letzela 
(sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje). 
 
Žádost o příspěvek na vydávání Fotorevue o umění 
Předseda výboru informoval o obdržení žádosti Unie výtvarných umělců o příspěvek ve výši 
15 000 Kč na vydávání internetové Fotorevue, která přináší hodnotné informace o realizovaných 
výstavách a jejich autorech. Fotorevue je rozesílána na 1 000 mailových adres. 
 
Informace odd. krajských dotací 
Oddělení krajských dotací informovalo členy výboru o nevyčerpání finančních prostředků 
poskytnutých z dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče v letošním roce. 
Vzhledem k časové náročnosti administrace a případné realizace budou tyto finanční prostředky 
přesunuty do dotačního fondu KHK na rok 2015 do oblasti podpory kultury a památkové péče. 
 
Příjemci dotace, kteří odstoupili od smlouvy: 
 
Obec Markvartice, 14KPG02-0054,   200 000,- Kč na projekt „Navazující etapa r. 2014 - 
Markvartice u Jičína, zabezpečení havarijního stavu márnice a části hradební zdi u kostela“ 
Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí, 14KPG02-0058,   100 000,- Kč na projekt „Oprava 
střešní konstrukce kostela sv. Vavřince v Křivicích“ 
Římskokatolická farnost – děkanství Holohlavy, 14KPG04-0003,  100 000,- Kč na projekt 
„Rekonstrukce varhan ve farním kostele sv. Stanislava v Sendražicích“ 
 
 
 
 
 
 

mailto:pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz
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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 15 hodin jednání ukončil. Příští jednání se 
uskuteční ve čtvrtek 25. září 2014 od 13 hodin (místo bude upřesněno v pozvánce). 

 
  

 
 

 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  
František Kinský 

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu  
Ing. Rudolf Šikula 


