
Z á p i s 

 

z 3. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

konaného dne 14.3.2017 od 14 hod. 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

Přítomni:  MUDr. Zdeněk Fink, Ladislav Bílek, Josef Dvořák, Miroslav Kodydek, Vít 

Kotrbáček, Ing. Anna Maclová, Pavel Marek, Bc. Miroslav Matějka, DiS.,  

Ing. Martin Soukup, Jana Šandová, DiS., Bc. Jaroslava Vydarená, František 

Kinský 

 

Omluveni:  Ivan Doležal, Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Josef Lukášek  

 

 

Hosté: Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Petr Landr, Ing. Milan Smolík, Bc. Lucie 

Barešová, Tomáš Magnusek 

 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a schválení hostů 

3. Volba ověřovatele zápisu 

4. Koncepce Zlatého kolovratu 

5. Představení činnosti příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje 

6. Představení projektu Herecký dům Viktorka, žadatele o dotaci na individuální účel 

7. Různé 

8. Závěr 

 

 

 

K bodu 1 

Zahájení 

 

Jednání ve 14 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan MUDr. Zdeněk Fink. Uvítal přítomné členy  

i hosty jednání a po omluvení nepřítomných členů, kteří se nemohli zúčastnit jednání, přešel 

k následujícímu bodu jednání. 

 

 

K bodu 2 

Schválení programu a schválení hostů 

 

Předseda výboru vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Martiny Vlčkové, která měla představovat 

koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, navrhl přesunout plánovaný bod jednání  

č. 4 Koncepce Zlatého kolovratu na blíže neurčené budoucí jednání výboru. S návrhem 



přítomní souhlasili a upravený program třetího jednání výboru byl přítomnými členy výboru 

jednomyslně schválen. Schváleni byli také přítomní hosté. 

 

USNESENÍ 3/14/2017/VKP 

Výbor Královéhradeckého kraje 

I. s c h v a l u j e 

1. program na 3. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 

 

2. hosty na 3. jednání 

 

Hlasování: 

Pro:   - 10 

Proti:  - 0 

Zdržel se:  - 0 

 

K bodu 3 

Volba ověřovatele zápisu 

 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Ing. Anna Maclová a Ing. Martin Soukup.  

 

USNESENÍ 3/15/2017/VKP 

Výbor Královéhradeckého kraje 

I. v o l í 

1. paní Ing. Annu Maclovou ověřovatelkou zápisu 

2. pana Ing. Martina Soukupa ověřovatelem zápisu 

 

Hlasování:  
Pro:   - 10 

Proti:   - 0 

Zdržel se:  - 0 

 

K bodu 4 

Koncepce Zlatého kolovratu 

 

Bod byl z programu jednání vyřazen.  

 

K bodu 5 

Představení činnosti příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje Studijní a vědecké 

knihovny v Hradci Králové a Regionálního muzea v Náchodě 

 

Předseda výboru vyzval ředitelku Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Evu 

Svobodovou, aby představila knihovnu. Ředitelka informovala o knihovně jako o místu 

setkávání a komunitním centru, ve kterém se nejen půjčují knihy, ale také se organizují 

výstavy, pořádají vzdělávací přednášky a rozvíjejí další kulturní a edukační činnosti 

nesouvisející přímo s knihovnickou činností. Ředitelka knihovny krátce pohovořila  

o loňských úspěšných projektech a přiblížila plány a projekty knihovny v letošním roce  

i letech následujících. Krátce nastínila problémy, se kterými se knihovna v současné době 

potýká. Následně vyzval předseda výboru přítomné členy výboru k dotazům. Dotazy se týkaly 

výnosů knihovny a personálního obsazení. Po zodpovězení otázek požádal předseda výboru 



přítomného Mgr. Petra Landra, ředitele Regionálního muzea v Náchodě, aby i on představil 

činnosti muzea. 

 

Ředitel Mgr. Petr Landr hovořil o historii muzejnictví a jeho významu pro uchování 

kulturního dědictví. Přiblížil sbírkotvornou činnost muzea a problémy, se kterými se muzeum 

potýká. Upozornil na problémy s nedostatečnými úložnými kapacitami muzea a jeho poboček, 

které by nastaly v případě nutnosti uskladnění archeologických nálezů v majetku kraje po 

archeologickém výzkumu při dostavbě dálnice D 11. Dále Mgr. Petr Landr pohovořil  

o příspěvcích muzea na provoz a dalších příjmech, převážně ze vstupného pevnosti Dobrošov 

a dále o personálním obsazení jednotlivých poboček muzea. Předseda výboru poděkoval 

přítomným ředitelům příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje za jejich příspěvky 

a sdělil členům výboru, že květnové jednání výboru se bude pravděpodobně konat 

v prostorách Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, příspěvkové organizaci 

Královéhradeckého kraje. 

 

Příchod František Kinský 14:12. 

Příchod Jana Šandová, DiS. 14:17. 

 

Odchod hostů Mgr. Evy Svobodové a Mgr. Petra Landra. 

 

USNESENÍ 3/16/2017/VKP 

Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í   

1. představení činnosti Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 

 

2. představení činnosti Regionálního muzea v Náchodě 

 

Hlasování: 

Pro:   - 12 

Proti:   - 0 

Zdržel se:  - 0 

 

K bodu 6 

Představení projektu Herecký dům Viktorka, žadatele o dotaci na individuální účel 

 

V 14:47 hodin dorazil na jednání výboru Tomáš Magnusek, který byl pozván, aby představil 

projekt Hereckého domu Viktorka umístěného v prostorách secesní vily v Ratibořicích. Pan 

Magnusek žádá na zmíněný projekt Královéhradecký kraj o individuální dotaci ve výši 3 mil. 

Kč. 

 

Pan Magnusek přiblížil členům výboru historii projektu a jeho záměry s muzeem herectví do 

budoucna. Částečně osvětlil okolnosti a stav financování projektu. Členové výboru se pana 

Magnuska dotazovali na financování muzea a jeho aktivit po uvedení muzea do provozu; 

chtěli znát účel využití finančních prostředků z případné krajské dotace, a mj. co bylo 

pořízeno z minulé dotace ve výši 0,5 mil. Kč poskytnuté panu Magnuskovi 

Královéhradeckým krajem. 

 

Dále členy výboru zajímal důvod, proč pan Magnusek žádá jako fyzická osoba, vzhledem 

k tomu, že herecký dům zaštiťuje Herecký dům Viktorka, s.r.o., ve které je pan Magnusek 

jediným jednatelem. Na tento dotaz pan Magnusek odpověděl, že mu přišlo vhodnější žádat 



jako fyzická osoba, sám za sebe, ale že musel založit společnost s ručením omezeným, aby od 

banky dostal úvěr ve výši 15 mil. Kč.  

 

Předseda výboru poděkoval panu Magnuskovi za jeho příspěvek. Po odchodu pana Magnuska 

následovala diskuze k tématu. V ní někteří členové výboru ocenili nápad představeného 

projektu, ale zazněly i hlasy upozorňující na určité nejasnosti ohledně financování a možností 

projektu. V důsledku nejasností navrhl předseda výboru, aby si každý člen výboru zjistil  

o projektu další informace, promyslel si, zda by projekt podpořil či nikoliv. Předseda výboru 

pan Fink navrhl, aby se tento bod projednal na příštím jednání výboru. Dále požádal, aby 

zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje informativně zjistili, zda by pan 

Magnusek byl ochoten ponížit výši žádaných finančních prostředků ze 3 mil. Kč na částku 

300 tis. Kč, dle návrhu člena výboru v průběhu diskuze. 

 

USNESENÍ 3/17/2017/VKP 

Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

představení projektu Herecký dům Viktorka, žadatele o individuální dotaci panem 

Tomášem Magnuskem 

II. s c h v a l u j e 

návrh na projednání této žádosti na svém příštím jednání 11. dubna 2017 

 

Hlasování: 

Pro:   - 12 

Proti:   - 0 

Zdržel se:  - 0 

 

K bodu 7 

Různé 

 

Předseda výboru sdělil členům výboru, že náměstkyně hejtmana a gestorka pro kulturu paní 

Mgr. Martina Berdychová by chtěla znát názor výboru, jak naložit s možným navýšením 

finanční alokace, až o 2,5 mil. Kč, dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti 

kultury a památkové péče. Následovala diskuze členů výboru, zda navýšené finanční 

prostředky využít na oblast živé kultury i památkové péče, anebo pouze pro oblast památkové 

péče.  

 

V diskuzi vystoupil pan Miroslav Matějka, DiS. Ve svém příspěvku vyslovil žádost 

adresovanou paní náměstkyni hejtmana Mgr. Martině Berdychové, aby Výboru pro kulturu  

a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zprostředkovávala aktuální 

informace z příslušné oblasti z jednání Rady Královéhradeckého kraje a aby se paní 

náměstkyně zúčastňovala jednání výboru, jak je obvyklé v jiných krajích. Po diskuzi se 

většina přítomných členů výboru shodla, že doporučí Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

navýšení finanční alokace pro dotační programy v oblasti památkové péče.   

 

USNESENÍ 3/18/2017/VKP 

Výbor Královéhradeckého kraje 

I. p r o j e d n a l  

možné navýšení finanční alokace v krajských dotačních programech v oblasti kultury a 

památkové péče až o 2,5 mil. Kč 

 



II. d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšení finanční alokace dotačních 

programů v oblasti kultury a památkové péče použít na projekty v oblasti památkové 

péče 

 

Hlasování: 

Pro:   - 11 

Proti:   - 0 

Zdržel se:  - 1 

 

K bodu 8 

Závěr 

 

Závěr 

 

Předseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru  

a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:15 hodin jednání 

ukončil.  

 

 

 

 

 

……………………….   ……………………….  ………………………. 

předseda výboru       ověřovatel zápisu      ověřovatel zápisu 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Barešová 


