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Z á p i s 

 
z 32. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, konaného dne 28.1.2016 od 13 hod.  
v budově RegioCentra Nový pivovar, Hradec Králové 

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

Vrabec, Denisa Besedová, PhDr. Zdeněk Zahradník, Ivan Doležal, JUDr. Daniel 
Rada, František Staněk, Bc. Milan Školník, Ing. Rudolf Šikula 

 
Omluveni: Mgr. Martina Berdychová, Ing. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský 
 
Hosté:  Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
 
   
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím zřízených Královéhradeckým krajem  
  4.  Prohlídka Galerie moderního umění v Hradci Králové  
  5.  Různé  
  6.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 13 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje pan František Kinský. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které 
byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 12 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 32/110/2016/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
 1. program 32. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
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 2. hosty na 32. jednání 
 

II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Denisu Besedovou 

 
 
 
K bodu 3 
Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 
organizacím zřízených Královéhradeckým krajem  
 
Členové výboru předem obdrželi materiál s Pravidly pro poskytování mimořádného účelového 
příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízených Královéhradeckým krajem a informaci 
o změně lhůty pro podání žádosti o MUP. Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., vedoucí oddělení 
krajských dotací doplnil předložený materiál ústním komentářem. Po diskuzi bylo členům 
výboru přislíbeno, že jim budou žádosti o MUP v předstihu před příslušným jednáním 
zaslány.  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 12 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 32/111/2016/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l   
    Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím zřízených Královéhradeckým krajem a informaci o změně lhůty pro podání 
žádosti o MUP 

II.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    Pravidla pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím zřízených Královéhradeckým krajem a informaci o změně lhůty pro podání 
žádosti o MUP 

 
  
  
 
K bodu 4 
Prohlídka Galerie moderního umění v Hradci Králové  
 
Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové prošla celkovou rekonstrukcí, která byla 
zahájena v červenci roku 2014. Jejím cílem bylo obnovit původní vzhled fasády a cenné 
historické interiéry, vytvořit nové depozitáře pro ukládání uměleckých děl a prostorné výstavní 
sály. Vznikl také nový přednáškový sál, výtvarný ateliér pro doprovodné programy, studovna, 
galerijní prodejna, kavárna a šatna. Do nových prostor zrekonstruované galerie se přestěhuje i 
Galerie Vladimíra Preclíka, která je nyní umístěna v prostorách krajského úřadu. 
 
Galerie moderního umění by se měla veřejnosti otevřít letos v červnu. V současné době ji čeká 
instalace vnitřního vybavení.  
Pro návštěvníky bude připravena nová stálá expozice českého moderního umění, kterou doplní 
termínované výstavy a nabídka doprovodných programů pro děti i dospělé.  
 
Prohlídku vedl a komentoval ředitel Galerie moderního umění PhDr. Tomáš Rybička. 
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K bodu 5 
Různé  
 
Členové výboru se s oddělením krajských dotací dohodli na výměně termínů hodnotících komisí 
pro oblast kultury a památkové péče. 
 
 
• Hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních programů: 
 
16KPG01 – Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit 
16KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury 
Proběhne dne: 17. 3. 2016 od 9:00 hod. 
 
 
Členové hodnotící komise a přizvané kompetentní osoby: 
 
Hodnotící komise                                                                             
Předseda hodnotící komise:  František Kinský  
Členka komise:  Denisa Besedová  
Člen komise:    Ladislav Bílek   
Člen komise:    František Staněk   
Člen komise:    Ivan Vodochodský  
Člen komise:   Ivan Doležal   
  
  
Kompetentní osoby 
Vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací:  Mgr. Ivana Kudrnáčová 
Vedoucí oddělení kultury a památkové péče:   PhDr. Pavel Mertlík 
Vedoucí oddělení krajských dotací:     Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
Administrátor dotačních programů 16KPG01 a 16KPG03:  Andrea Mazurová 
Odborný referent oblasti:      Mgr. Veronika Janáčková 
 
 
 
• Hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních programů: 
 
16KPG02 – Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 
16KPG04 – Obnova historických varhan 
Proběhne dne: 16. 3. 2016 od 9:00 hod. 
 
Členové hodnotící komise a přizvané kompetentní osoby: 
 
Hodnotící komise                                                                             
Předseda hodnotící komise:  František Kinský  
Člen komise:    PhDr. Zdeněk Zahradník  
Člen komise:    Mgr. Daniel Rada  
Člen komise:    Ing. Rudolf Šikula 
Člen komise:   Bc. Otakar Kalenda  
Člen komise:   Jiří Gangur 
  
Kompetentní osoby 
Vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací:  Mgr. Ivana Kudrnáčová 
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Vedoucí oddělení kultury a památkové péče:   PhDr. Pavel Mertlík 
Vedoucí oddělení krajských dotací:     Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 
Administrátor dotačních programů 16KPG02 a 16KPG04:  Mgr. Petr Kamenický 
Odborný referent oblasti:      Ing. Milan Smolík 
 
 
Na základě diskuze členů výboru s vedoucím oddělení krajských dotací Ing. Bc. Miroslavem 
Mejstříkem, DiS bylo dohodnuto, že členům hodnotící komise budou zpřístupněny žádosti o 
dotaci, včetně případných příloh, s předstihem před jednáním příslušné hodnotící komise 
s tím, že okamžik a způsob jejich zpřístupnění sdělí členům výboru vedoucí oddělení 
krajských dotací prostřednictvím emailu. 
 
 
 
K bodu 6 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, 
že byly vyčerpány všechny body programu ve 13:50 hodin jednání ukončil. Po oficiální části se 
členové výboru a hosté přesunuli do budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové, kde 
následovala prohlídka budovy (Bod 4: Prohlídka Galerie moderního umění v Hradci Králové). 

  
Příští jednání se uskuteční v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové. (Podrobnější 
informace budou upřesněny v pozvánce). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Veronika Janáčková 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


