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Z á p i s 

 
ze 17. jednání Výboru pro kulturu a památkovou pé či Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 13. 11. 2018 od 14:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:  MUDr. Zdeněk Fink, Josef Dvořák, Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Josef Lukášek, 

Miroslav Kodydek, Vít Kotrbáček, Ing. Anna Maclová, Bc. Miroslav Matějka, DiS., 
Mgr. Jaroslava Vydarená, Pavel Marek 

 
Omluveni:  Ladislav Bílek, Ivan Doležal, František Kinský, Bc. Miroslav Matějka, DiS., Ing. 

Martin Soukup 
  
Hosté:  Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Věra Doležalová, PaedDr. Tamara Baudišová 
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Informace o negativním dopadu dopravy na centrum Městské památkové rezervace 

Nové Město nad Metují – PaedDr. Tamara Baudišová, odd. památkové péče 
  4.  Poskytnutí dotací na individuální účel – dotační fond – Mgr. Petr Kamenický, odd. 

regionálního rozvoje 
  5.  Elektronický evidenční systém pro sbírky muzejní povahy – Mgr. Věra Doležalová, 

odd. kultury 
  6.  Zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2019 – Mgr. Pavlína Mazánková, 

odd.kultury 
  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 host ů a volba ov ěřovatele zápisu  
 
Program 17. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči byl jednomyslně schválen. 
Schváleni byli i přítomní hosté jednání. Ověřovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Jaroslava 
Vydarená. 
 
  
USNESENÍ 17/87/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 17. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
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 2. hosty na 17. jednání 

 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Mgr. Jaroslavu Vydarenou 

 
Hlasování:  
         Pro  10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
K bodu 3 
Informace o negativním dopadu dopravy na centrum MP R Nové Město nad Metují 
 
Historické jádro města Nové Město nad Metují je chráněno formou Městské památkové 
rezervace, prohlášené Výnosem MK ČSR čj. 15.106/69-II/2 ze dne 3. 12. 1969 o prohlášení 
historického jádra Nového Města nad Metují za památkovou rezervaci a je jednou ze čtyř 
městských památkových rezervací na území Královéhradeckého kraje. Jeho specifika spočívá 
v unikátním založení na skalnatém ostrohu nad řekou Metují. Centrum představuje čtvercové 
náměstí obklopené domy s podloubími – základy domů pocházejí z 16. století. 
V současnosti je toto unikátní historické centrum výrazně poškozováno provozem na 
komunikaci procházející náměstím ve směru sever – jih. Jedná se o komunikaci 1. třídy, 
přičemž provoz je nyní vzhledem k stávajícím objízdným trasám ještě hustší. Přes platný zákaz 
projíždějí centrem města auta s vyšší tonáží a rovněž množství osobních automobilů 
projíždějících přes náměstí narůstá. Město Nové Město nad Metují zadalo zpracování 
expertního posudku ČVUT Fakultě stavební. Ze závěrů posudku vyplývá, že vlivem zvýšeného 
provozu dochází k rozkmitání konstrukce a tudíž ke střídavému namáhání tahem a tlakem. 
Tahová napětí však zděná konstrukce ani kámen nejsou schopny snášet a dochází k jejich 
rozvolňování a ke vzniku trhlin. Tímto procesem jsou nejvíce ohroženy svislé konstrukce a 
klenby (viz příklad domu č. p. 1213 nacházejícího se při severním vjezdu do náměstí – zde již 
k poruše klenby prokazatelně došlo). Posudek rovněž upozorňuje, že dynamické otřesy mají za 
následek také poruchy skalní stěny, na níž historické jádro stojí. To potvrzují již zjištěné trhliny 
ve vozovce – např. při severním vjezdu do náměstí. 
Oddělení památkové péče má za to, že by výbor pro kulturu a památkovou péči by měl být o 
této kritické situaci, která by ve svém důsledku mohla vést k závažnému poškození celého 
historického jádra sídla, informován a zasadit se v rámci svých možnosti o její smysluplné 
řešení.  
Z diskuze vyplynulo, že statik by měl určit, jestli se po komunikaci může jezdit či nikoliv. Tento 
problém negativního dopadu by měl řešit odbor dopravy. Výbor se dohodl, že podpoří akci ve 
smyslu ochrany památkové péče. Odd. památkové péče připraví podklady pro paní náměstkyni 
Mgr. Berdychovou, která uvedený negativní dopad na MPR Nové Město nad Metují projedná 
s 1. náměstkem hejtmana panem Mgr. Martinem Červíčkem. Členové výboru se usnesli také na 
předání informace Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje prostřednictvím 
člena VKP pana Josefa Dvořáka.  
  
K bodu 4 
Poskytnutí dotací na individuální ú čel – dota ční fond – Mgr. Petr Kamenický, 
odd.regionálního rozvoje 
 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
předkládáme k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
individuální účel. 
Jedná se o projekty, které věcně spadají do oblasti kultury a památkové péče a žádosti byly 
podány do 31.10.2018. 
 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci IV. změny rozpočtu 
kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 



 3

 
 
 
 
 

žadatel projekt účel náklady požadavek  stanovisko odboru KP 

Chalup ění, 
z.s. 

Muzeum 
Chalupění 
Radeč - 
dokončení 
oprav 
havarijního 
stavu 
střechy 

zajištění střechy proti 
zatékání - dokončení 
opravy: Montáž latí a 
kontralatí, montáž 
střešní krytiny z 
trapézového plechu, 
montáž oplechování 
lemů štítů, montáž 
provzdušňujícího 
hřebene střechy, 
montáž a demontáž 
pomocného lešení 

715 559 Kč 600 000 Kč 

KP: Objekt není kulturní 
památkou, nelze žádat v 

žádném dotačním 
programu. Požadovaná 
částka je vyšší, než je 

možné získat v řádných 
dotačních programech, 
doporučuje poskytnout 

dotaci v úrovni obdobných 
akcí v roce 2018, t.j. cca 

250 - 350 tis. Kč 

Media 
Park s.r.o. 

ZAŽIJTE 
TO ZNOVU! 
v Hradci 
Králové 

připomenout a 
atraktivním 
způsobem oslavit 
100. výročí vzniku 
republiky v Hradci 
Králové - dobové 
slavnosti, virtuální 
prohlídky, výstavy 
apod. 

300 000 Kč 250 000 Kč 

KP: subjekt mohl zažádat 
v řádném dotačním 

programu, i přesto, že se 
jednalo o atraktivní 

kulturně-vzdělávací akci v 
rámci oslav 100. výročí 

vzniku republiky, v 
souladu se Zásadami 

nedoporučujeme 
poskytnutí dotace 

Železni ční 
muzeum 
Jarom ěř z. 
s. 

OPRAVA 
STŘECHY 
VÝTOPNY - 
II. ETAPA 

oprava havarijního 
stavu střechy 
památkově 
chráněného objektu 
budovy bývalé 
výtopny parních 
lokomotiv z roku 
1900, dnes hlavní 
expoziční budovy 
železničního muzea - 
výměna střešní 
krytiny budovy 
výtopny v rozsahu II. 
etapy, výměna 
dřevěného bednění, 
oprava světlíků a 
oprava nebo výměna 
poškozených prvků 
trámové konstrukce 
střechy, nové okapy 
a svody, závětrné 
lišty a oplechování 

1 156 916 Kč 500 000 Kč 

KP: objekt je kulturní 
památkou, akce tedy 

mohla být podpořena v 
řádném dotačním 

programu. V souladu se 
zásadami poskytování 

dotací nedoporučujeme 
poskytnutí dotace. 
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USNESENÍ 17/88/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 I. projednal  
  poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky 

v rámci IV. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 a to na tyto 
projekty: viz tabulka výše 

     II. doporu čuje  

1. schválit  poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny 
finanční prostředky v rámci IV. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2018 a to na tyto projekty: 

Chalup ění, z.s. – Muzeum Chalup ění Radeč – dokon čení oprav
havarijního stavu st řechy ve výši 400 000 K č  

Hlasování:  
         Pro   10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 

 

2. neschválit  poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny 
finanční prostředky v rámci IV. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
rok 2018 a to na tyto projekty: 

Media Park, s.r.o. -  ZAŽIJTE TO ZNOVU! v Hradci Králové 

Hlasování:  
         Pro    9 
         Proti    0 
         Zdržel se   1 

 

 

Železni ční muzeum Jarom ěř, z.s. - OPRAVA STŘECHY VÝTOPNY - II. 
ETAPA 

Hlasování:  
         Pro   10 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 

 

 
K bodu 5 
Elektronický eviden ční systém pro sbírky muzejní povahy – Mgr. V ěra Doležalová, 
odd.kultury 
 
Na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, část první, § 9 má vlastník sbírky 
povinnost vést sbírkovou evidenci. V roce 2017 uzavřely jednotlivé sbírkotvorné 
příspěvkové organizace (Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie 
výtvarného umění v Náchodě, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Muzeum 
Náchodska, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou) smlouvy o poskytování služeb  - outsourcing sbírkového 
evidenčního systému, platné do 31. 12. 2018. Záměrem bylo přejít na moderní sbírkový 
evidenční systém, který je vytvořen na kvalitních technologiích a evropských 
evidenčních standardech, které přinášejí paměťovým institucím vysokou užitnou 
hodnotu v oblasti jejich hlavní činnosti. 
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Po uplynutí tohoto termínu je nutné zajistit kontinuitu ve sbírkové evidenci a zároveň 
poskytnout uživatelům (jednotlivým příspěvkovým organizacím) komplexnější služby. 
V přípravě je nový projekt. Předmětem projektu bude zajištění elektronického 
evidenčního systému pro sbírky muzejní povahy, které jsou ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje. Bude se jednat o zajištění SW, jeho údržbu, servisní a 
metodickou podporu pro kraj a 6 zřizovaných organizací z oblasti kultury. Pro 
uskutečnění projektu je nutné zajistit realizaci veřejné zakázky. Členové výboru navrhli 
do hodnotící komise pro plánovanou veřejnou zakázku na pořízení elektronického 
evidenčního systému pro sbírky muzejní povahy pana Miroslava Kodydka, jako 
náhradnici Ing. Annu Maclovou, členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
Dále byla členům výboru podána informace o současném stavu evidenčních programů 
v muzejnictví. 
 
K bodu 6 
Zajišt ění regionálních funkcí knihoven v roce 2019 – Mgr. Pavlína Mazánková, odd.kultury 
 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové plní část regionálních funkcí sama, část přenáší 
prostřednictvím smluv na tzv. pověřené knihovny. Od roku 2005 jsou regionální funkce 
knihoven hrazeny z rozpočtu krajů. V rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019, kapitoly 
16 - kultura, je na zajištění regionálních funkcí knihoven alokována částka 8.466 tisíc Kč. 
Finanční zajištění regionálních funkcí je připravováno dle metodických pokynů MK ČR. Na 
základě rozpisu provedeném Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové je předkládán 
návrh na rozdělení celkové částky mezi pověřené knihovny. Základní klíč výpočtu dotací je 
následující: 60% dotace je rozděleno podle počtu knihoven a 40% dotace podle počtu obyvatel 
+ částka navýšení mezd na rok 2018 pro jednotlivé knihovny. Požadované navýšení finančních 
prostředků o 904 tisíc Kč je zastupitelstvu předkládáno jako riziko v rozpočtu kapitoly 16 – 
kultura na rok 2019. 
 
 
 
USNESENÍ 17/89/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
            
           návrh na rozdělení finančních prostředků na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce    

2019 
 

II . doporu čuje 

ZZastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnout neinvestiční dotace pověřeným 
knihovnám na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2019 
Knihovna města Hradce Králové – 1.909 tisíc Kč 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – 1.581 tisíc Kč 
Městská knihovna v Náchodě, o.p.s. – 1.906 tisíc Kč 
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově – 1.421 tisíc Kč 
Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. – 1.109 tisíc Kč 
Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí – 540.000 Kč 

  
 
 
 
 

 
 
Hlasování: 
Pro             10 
Proti             0 
Zdržel se      0 

   
K bodu 7  
Různé  
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Ing. arch. Jan Falta vznesl dotaz, zda by na příští jednání výboru nemohl být pozván Ing. Puš, 
ředitel Revitalizace Kuks, o.p.s. a představit členům výboru projektový záměr Revitalizace 
Braunova Betlému včetně návrhu návštěvnického centra. Členové výboru s návrhem souhlasili 
a shodli se též na pozvání radního Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu Bc. Pavla Hečka. 
 
Dále bylo dohodnuto, že Ing. arch. Jan Falta předá paní náměstkyni Mgr. Berdychové doplněné 
poklady pro podání podnětu na Ministerstvo kultury ČR na prohlášení Mlýna č.p.107 
postaveného na pozemku parc. č.. st. 1128, Jungmannova, v katastrálním území Hronov, obec 
Hronov, za kulturní památku. 
 
Na návrh odd. kultury bylo odsouhlaseno posunutí termínu prosincového jednání výboru 
z 11.12. na úterý 18.12.2018 od 14:00 hod. z důvodu plánovaného projednání poskytnutí 
neinvestičních dotací na kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje pro rok 
2019. 
 
K bodu 8 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval členům Výboru pro kulturu a památkovou péči za účast na jednání 
výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:45 hodin jednání 
ukončil.  

  
 
 

 

 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


