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Z á p i s 

 
z 15. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 29. 5. 2014 od 13 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:    František Kinský, Denisa Besedová, Ladislav Bílek, Jiří Gangur, Bc. Otakar 

Kalenda, Mgr. Daniel Rada, Milan Školník, Ivan Vodochodský, Ing. Rudolf 
Šikula, František Vrabec, PhDr. Zdeněk Zahradník 

  
 
Omluveni: Mgr. Martina Berdychová, Pavel Kollert, Ivan Doležal, František Staněk 
 
Hosté:             PhDr. Pavel Mertlík, Ing. Miroslav Mejstřík, Ing. Jan Špelda 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Příjemci dotací v krajských dotačních programech v oblasti kultury a památkové péče 

na rok 2014 - 2. kolo  
  5.  Výjezdní výbor  
  6.  Různé  
  7.  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 15/46/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 15. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 2. hosty na 15. jednání výboru 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Ivana Vodochodského 
 



 2

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 11 
   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  

K bodu 4 
Příjemci dotací v krajských dotačních programech v oblasti kultury a památkové péče na 
rok 2014 - 2. kolo  
 
V rámci dotací v krajských dotačních programech v oblasti kultury a památkové péče pro rok 
2013 nebyly příjemci dotací využity finanční prostředky ve výši 244 000 Kč. Tato částka je 
v současnosti k dispozici pro rozdělení mezi projekty podané do dotačního programu 14KPG02 
Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje.  
 
USNESENÍ 15/47/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  s návrhem na rozdělení dotací do dotačního programu 14KPG02 Obnova 

památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh na rozdělení dotací z 

dotačního programu 14KPG02 těmto projektům včetně navržených finančních částek: 
 1. Město Úpice - Oprava a stavební úpravy objektu č.p. 92 Dřevěnka - etapa 2014 -

50 000 Kč 
 2. Obec Potštějn - Obnova kostelní věžičky - sanktusníku na kostele sv. Marka v 

Potštějně - 50 000 Kč 
 3. Město Sobotka - Zámek Humprecht - Oprava zábradlí ochozu 2. etapa - 50 000 

Kč 
 4. Římskokatolická farnost - děkanství Broumov - Broumov, fara č.p. 224, záchrana 

historické malby - 40 000 Kč 
 5. Sdružení pro Vízmburk, o.s. - Zastřešení hradu Vízmburk - 3. etapa - zdění 

severní části hradu - 50 000 Kč 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 1 
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K bodu 5 
Výjezdní výbor  
Dne 19. 6. 2014 se bude konat výjezdní výbor na Pevnosti Dobrošov. Sraz členů výboru je ve 13 
hodin na parkovišti (cca 300 m vzdáleném od vstupu do pevnosti). Doprava – pro zájemce bude 
doprava zajištěna ze strany krajského úřadu, kdo již tak neučinil přímo na jednání výboru, nutno 
se nahlásit nejpozději do 17. 6. 2014 tajemnici výboru. 
 
K bodu 6 
Různé  
Informace od PhDr. Pavla Mertlíka, vedoucího oddělení kultury a památkové péče: 
 
NKP Betlém v Novém lese u Kuksu  
Výboru byla podána informace o postoji NPÚ k NKP Betlém v Novém lese u Kuksu týkající se 
stávající i plánované péče včetně finančních nároků na postupné restaurování areálu a vytvoření 
provozního a návštěvnického zázemí. Aktuálně od roku 2012 probíhá v rámci pětiletého grantu 
v rámci NAKI (Národní kulturní identita) odborný výzkum a všestranný monitoring stavu 
Betléma, ze kterého vzešlo řešení obnovy a dlouhodobé údržby. Oddělením kultury a památkové 
péče bylo vydáno závazné stanovisko k obnově Betléma a nic nebrání, aby byly práce zahájeny. 
 
Gloria musaealis 2013 
Ve čtvrtek 15. května 2014 byla vyhlášena ocenění ve všech kategoriích XXII. ročníku Národní 
soutěže muzeí. Na II. místě v kategorii Muzejní výstava roku 2013 se umístilo Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové s výstavou „Kotěra. Po stopách moderny…“. Zvláštní 
ocenění udělené na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2013 získalo 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – „Sýpka – Muzeum Orlických hor“.  
 
Historické město roku 
Od roku 1994 je udělována Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a 
MPZ spojená s právem používat titul „Historické město roku“. Na Cenu Programu regenerace 
2013 byl nominován i Hradec Králové (MPZ). Titul Historické město roku 2013 získala 
Chrudim. 
 
Šolcův statek 
V lednu 2014 učinil RNDr. Jan Samšiňák prostřednictvím Regionálního muzea a galerie v Jičíně 
nabídku Královéhradeckému kraji předat tzv. dědickou smlouvou do vlastnictví kraje Šolcův 
statek. K převodu by ovšem došlo až v budoucnosti po úmrtí současného vlastníka. Zástupci 
majetkového oddělení byla učiněna prohlídka objektu. Převod do vlastnictví kraje bude nadále 
řešen majetkovým oddělením. 
 
Norské fondy 
Členové výboru byli informováni o přípravách žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondů EHP 
2009-2014, v rámci programu CZ06  - Kulturní dědictví a současné umění v programové oblasti 
č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního dědictví u příspěvkových organizací:  
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Ikony designu Muzea východních Čech v Hradci 
Králové 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzejní areál Fara Robousy 
 
Muzejní noc 2014 
V pátek 30. května se koná muzejní noc, do které se zapojí nejen muzea a galerie v Hradci 
Králové, ale i ostatní instituce v kraji. Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program 
(Kovářská noc v muzeu, Noc v Muzeu války 1866 na Chlumu, podvečerní komentovaná 
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procházka přírodním areálem se souborem sochařských děl Příběh utrpení a nadějí člověka ve 
Stanovicích u Žírče a další). 
 
Den otevřených ateliérů 
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, pořádá v sobotu 14. června 2014 
od 9 do 17 hodin Den otevřených ateliérů. Projekt bude probíhat v celém Královéhradeckém 
kraji. Veřejnosti budou zpřístupněny ateliéry a dílny výtvarníků či řemeslníků.  
 
Informace od RSDr. Ing. Otakara Rumla, 1. náměstka hejtmana: 
 
Kulturní akce na Kuksu v roce 2015 
Dne 30. 9. 2014 bude ukončena realizace projektu Braunův kraj II. podpořeného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod, jehož nositelem je organizace založená 
Královéhradeckým krajem Revitalizace Kuks, o.p.s. Předmětem projektu je revitalizace dvou 
historických objektů v památkové rezervaci v obci Kuks. Na rok 2015 je plánováno několik 
kulturních akcí v rámci oslav revitalizace Kuksu: 

- konání dvoudenní konference v rámci veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika 
2015 tematicky zaměřené na období baroka a jeho představení turistům včetně 
slavnostního otevření revitalizovaných objektů na Kuksu 

- dokumentární film – hodinový dokument, film si klade za cíl aktualizovat digitálně svět 
baroka na obrazu Kuksu 

- plánováno je i představení Michala Horáčka a jeho produkční společnosti 
- vydání obrazové publikace o baroku a Kuksu 

 
Rekonstrukce objektu Gayerových kasáren 
Rada kraje schválila vypracování investičního záměru – Stavební úpravy objektu Gayerových 
kasáren. Důvodem plánované rekonstrukce je špatný technický stav objektu a nevyhovující 
prostory pro muzejní účely. Rekonstrukce by byla provedena s cílem bezpečného uložení sbírek 
včetně vytvoření kvalitního zázemí pro muzejní činnost. V rámci přípravy projektu by se měl 
prověřit potenciál objektu i jeho přínos a rentabilita. Zajištění formou vícezdrojového 
financování a také případná spolupráce s městem Hradec Králové na možné realizaci jednotného 
projektu revitalizace celého areálu Gayerových a Vrbenských kasáren jsou v řešení. 
 
 
Muzeum krajky Vamberk  
Dne 17. května 2014 proběhlo slavnostní otevření Muzea krajky Vamberk. Součástí slavnosti 
byla módní přehlídka Krajkářské školy ve Vamberku a Vamberecké krajky, s.r.o. K 31. 12. 2013 
byl ukončen projekt Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky 
v Čechách, který byl spolufinancován z ROP NUTS II Severovýchod. Cílem projektu byla 
rekonstrukce stávající budovy Muzea krajky a vybudování nové expozice věnované historii a 
současnosti krajkářského umění a řemesla.  
 
Oslavy 150. výročí bitvy na Chlumu 
V rámci řešení příprav oslav 150. výročí bitvy na Chlumu se vytvořila pracovní skupina včetně 
zástupců Královéhradeckého kraje a Města Hradce Králové, která se bude zabývat 
odpovídajícím zabezpečením a rozpočtem této významné mezinárodní společenské události. Je 
počítáno s pozváním významných zahraniční delegací a pořádáním řady historických akcí a 
slavností. 
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K bodu 7 
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 19. června 2014 od 13 hodin v Pevnosti Dobrošov. 

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


