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Z á p i s 

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

kraje, 
konaného dne 18.09.2018 od 14:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: MUDr. Zdeněk Fink, Ladislav Bílek, Josef Dvořák, PaedDr. Josef Lukášek, 

Miroslav Kodydek, Ing. Anna Maclová, Pavel Marek, Bc. Miroslav Matějka, DiS., 
Ing. Martin Soukup, Jana Šandová, DiS., Mgr. Jaroslava Vydarená 

 
Omluveni: Ivan Doležal, Ing. arch. Jan Falta, František Kinský, Vít Kotrbáček 
  
Hosté:  Ing. Radka Dušková, Ing. Milan Smolík, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Ing. 

Josef Zima 
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2019 – 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací 
  4.  Podmínky dotačního programu 19POVU1 Program obnovy venkova na rok 2019 – 

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací 
  5.  Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Ing. Bc. 

Miroslav Mejstřík, DiS. – vedoucí oddělení krajských dotací 
  6.  Záchrana mlýna Karla Novotného, Hronov – Ing. Josef Zima – Společnost bratří 

Čapků, Hronov 
  7.  Různé  
  8.  Závěr  
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeněk Fink. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly 
všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
 
Program 15. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči byl jednomyslně schválen. 
Schválení byli i přítomní hosté jednání. Ověřovatelem zápisu byli zvoleni Mgr. Jaroslava 
Vydarená a PaedDr. Josef Lukášek. 
 
 Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 15/79/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči 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 
 

II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Mgr. Jaroslavu Vydarenou a PaedDr. Josefa Lukáška 

 
 
 
K bodu 3 
Podmínky dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2019  
 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací představil členům výboru 
dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2019: 
• 19KPG01 Podpora kulturních aktivit  
• 19KPG06 Podpora činnosti muzeí a galerií 
• 19KPGU2 Obnova památkového fondu  
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci do krajských dotačních programů je navržena od 
10.12.2018 do 14.01.2019. 
Nově je vyhlášen program Podpory činností muzeí a galerií s alokací 1.000.000 Kč, ostatní 
programy i jejich alokace se nemění. U programu Podpory kulturních aktivit došlo k navýšení 
minimální dotační částky na 40.000 Kč. Ing. Anna Maclová upozornila, že tímto mohou být 
znevýhodněny nízkorozpočtové akce. V průběhu projednávání návrhu dotačních programů 
vznesl Bc. Miroslav Matějka, DiS. dotaz ohledně zdůvodnění začátku lhůty pro podání žádosti o 
dotaci (10.12.2018). Navrhl, aby pro rok 2020 bylo stanoveno dřívější datum zahájení příjmů 
žádostí, aby mohli žadatelé své projekty připravit s větším předstihem. Dotaz p. Matějky 
zodpověděl vedoucí oddělení krajských dotací Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., a sdělil panu 
Matějkovi důvody proč, byl začátek zmíněné lhůty nastaven na tento termín (s odkazem na 
harmonogram termínů jednání Zastupitelstva kraje, Rady Kraje a věcně příslušných výborů 
Zastupitelstva kraje). Dále bylo navrženo rozšířit okruh způsobilých žadatelů o dotaci u 
programu Podpory kulturních aktivit o fyzické osoby nepodnikající. 
 
 
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
USNESENÍ 15/80/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  podmínky dotačních programů pro oblast kultury a památkové péče na rok 2019  

 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Podmínky dotačních programů 

v oblasti kultury a památkové péče včetně následujících úprav: 
1. rozšířit okruh způsobilých žadatelů o dotaci (program 19KPG01) o fyzické 

osoby nepodnikající 
2. otevřít výzvu pro žadatele o dotační programy dříve než 10. prosince 

příslušného roku. 
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K bodu 4 
Podmínky dotačního programu 19POVU1 Program obnovy venkova na rok 2019 
 
V dalším bodu jednání seznámil Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., s Programem obnovy venkova 
pro rok 2019, konkrétně s účelem 2, který se týká obnovy památkového fondu. Lhůta pro 
podávání žádostí o dotaci je navržena od 10.12.2018 do 11.01.2019. Alokace pro 19POVU1 je 
kryta v rámci návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019. 
 
 
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
USNESENÍ 15/81/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  podmínky dotačního programu 19POVU1 Program obnovy venkova na rok 2019 

 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Podmínky dotačního programu 

19POVU1 na rok 2019. 
 

 
 
K bodu 5 
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 19. června 2017 Zásady pro poskytování 
dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jednalo se o dokument sjednocující úpravu 
poskytování dotací napříč všemi odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Během 
jejich aplikace vyvstala potřeba dílčích úprav (z důvodu lepší přehlednosti pro žadatele). 
Ustanovení Zásad upravujících kompetence odborů Krajského úřadu KHK při zpracování 
dotačních programů a ustanovení Zásad upravujících postup při administraci žádostí o 
dotaci/dar byla přesunuta do samostatného dokumentu – Příkaz ředitelky Krajského úřadu 
KHK. Dalším důvodem pro aktualizaci Zásad bylo zvýšení přehlednosti povinností žadatele o 
dotaci/dar a příjemce dotace/daru. V uvedeném dokumentu jsou nyní zakotvena pouze 
ustanovení týkající se žadatele, vše ostatní je upraveno výše zmíněným příkazem.  
Během jednání bylo doporučeno upravit bod 11 čl. 4 (výraz „programovou“ nahradit 
„individuální“). 
 
 
 Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
USNESENÍ 15/82/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje  

 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je schválit s výše uvedenou úpravou bodu 11 

čl. 4 - výraz „programovou“ nahradit „individuální“ 
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K bodu 6 
Záchrana mlýna Karla Novotného, Hronov  
 
Ing. Josef Zima ze Společnosti bratří Čapků v Hronově seznámil přítomné s problematikou 
bývalého mlýnu, dříve papírny, Hronov čp. 107, jenž se váže k osobnostem Karla a Josefa 
Čapkových. Společnost bratří Čapků usiluje již delší dobu o prohlášení objektu za kulturní 
památku. Ing. arch. Jan Falta zaslal k této problematice níže uvedené stanovisko:  
„Po prostudování zaslaných  podkladů doporučuji hodnoty tzv. mlýnu Papírna posuzovat oproti 
stávajícím kulturním památkám zapsaným v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP). 
Porovnání jsem mohl provést jen k údajům ve veřejné části seznamu. I z tohoto omezeného 
porovnání vyplývá, že: 

1. v ÚSKP není zapsána žádná pekárenská pec, resp. chlebová pec není součástí žádné 
kulturní památky v městském prostředí, jako v tomto případě,  

2. v ÚSKP ve spojení se sourozenci Čapkovými je zapsán pouze: rodinný dům bratří 
Čapků v Praze na Vinohradech, pomník bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.  

což vede k závěru, že navrhovaná věc splňuje podmínky § 2 odst. 1 písm. a) a současně i 
písm. b) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, pro které lze věc nebo soubor věcí 
prohlásit za kulturní památku. Přičemž se domnívám, že důvod pod bodem 1. je závažnější. 
Pokud by se mělo přistoupit k památkové ochraně, měl by být zpracovaný stavebně historický 
průzkum, který by vymezil části tvořící podstatu kulturní památky (např. pekárenská pec a 
klenutá přízemí) od částí nehodnotných (např. přestavěná vyšší patra na bydlení, tvar střechy 
apod.) a zřetelně stanovil omezení vyplývající z památkové ochrany. Pořízení stavebně 
historického průzkumu by mohl Královéhradecký kraj v tomto případě podpořit částkou větší 
než je obvyklá v dotačním programu kraje (např. 85%).“ 
 
 
Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
USNESENÍ 15/83/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í 
  informaci o hodnotách č.p. 107 postaveného na pozemku parc. č. st. 1128, 

Jungmannova v katastrálním území Hronov, obec Hronov  
 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podat Ministerstvu kultury podnět na 

prohlášení č.p. 107 postaveného na pozemku parc. č. st. 1128, Jungmannova 
v katastrálním území Hronov, obec Hronov, za kulturní památku 
 

III. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnout vlastníkovi mimořádnou dotaci na 

pořízení stavebně historického průzkumu č.p. 107 postaveného na pozemku parc. č. 
st. 1128, Jungmannova v katastrálním území Hronov, obec Hronov ve výši 85% 
z obvyklých nákladů 
 

 
 
K bodu 7 
Různé  
 
Členka Výboru pro kulturu a památkovou péči Mgr. Jaroslava Vydarená vznesla dotaz, zda bylo 
při návrhu rozpočtu na rok 2019 přihlédnuto k doporučení  Výboru z 13. jednání, kdy Výbor 
jednomyslně doporučil navýšit prostředky na zajištění regionálních funkcí knihoven alespoň na 
úroveň roku 2005, tedy 8.800.000 Kč, viz zápis z 13. jednání.  
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K bodu 8 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům Výboru pro kulturu a památkovou péči za účast na jednání výboru 
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:30 hodin jednání ukončil.  

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Věra Doležalová 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


