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Z á p i s 
 

z 13. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, 

konaného dne 10. 4. 2018 od 14 hod.  
v budově RegioCentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

zasedací místnost č. N2.903 Karla Čapka (zasedací místnost rady) 

 

 
 

 
Přítomni: Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Josef Lukášek, Miroslav Kodydek, Vít Kotrbáček, 

Ing. Anna Maclová, Bc. Miroslav Matějka, Mgr. Jaroslava Vydarená, Jana 
Šandová, DiS., Josef Dvořák, František Kinský, Pavel Marek 

 
Omluveni: MUDr. Zdeněk Fink, Ladislav Bílek, Ivan Doležal, Martin Soukup 
 
Hosté: Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Kateřina Churtajeva, Mgr. Věra Doležalová, Bc. 

Antonín Šimek, DiS., Ing. Lucie Sejkorová 
 
   
Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů jednání a volba ověřovatele zápisu 
  3.  Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2017 
  4.  Regionální funkce knihoven za rok 2017 
  5.  Různé 
  6.  Závěr 
  
  
  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 14 hodin zahájil a řídil místopředseda Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje František Kinský. Uvítal přítomné členy výboru i hosty 
a upozornil na materiály, které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů jednání a volba ověřovatele zápisu  
 
Program 13. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči byl jednomyslně schválen. 
Schválena byla i přítomnost hostů na jednání výboru. Ověřovatelem zápisu byl zvolen PaedDr. 
Josef Lukášek. 
 
  

USNESENÍ 13/72/2018/VKP 
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Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 13. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 

 2. hosty na 13. jednání 

 
II.      v o l í  
ověřovatelem zápisu pana PaedDr. Josefa Lukáška  
 
Hlasování: 
   Pro             -11 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 
 
K bodu 3 
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2017 

 
Členům výboru byl zaslán materiál – zpráva o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových 
organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem na úseku kultury v roce 2017. Plány činností 
všech příspěvkových organizací byly splněny. Zpráva je předkládána v souladu s § 59 odst. 1, 
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a se směrnicí č. 7 Rady 
Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací, ve znění dle poslední novely platné 
od 1. 2. 2018. 
Všechny organizace zpracovaly zprávy o činnosti v roce 2017, které jsou v písemné podobě 
k dispozici na oddělení kultury. Zprávy jsou zpracované ve struktuře předepsané výše uvedenou 
směrnicí č. 7. Výsledky finančního hospodaření včetně stručného hodnocení a návrhů na 
rozdělení výsledku hospodaření byly předány ekonomickému odboru KÚ k dalšímu zpracování.  

Pro rok 2018 (zpráva o činnosti příspěvkových organizací bude předložena v dubnu 2019), 
členové výboru projevili zájem o sestavení porovnání nákladů v roce 2017 a 2018 např. 
v souvislosti s rekonstrukcí budov apod.  

Materiál byl členy výboru vzat na vědomí bez připomínek. 
 

USNESENÍ 13/73/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. Bere na vědomí 
Zprávu o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2017 

 
                                                                                                                                                  
Hlasování: 
   Pro             -11 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 
Odchod člena výboru p. M. Kodydka v 14:45 hod. 
 
K bodu 4 
Regionální funkce knihoven za rok 2017 
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V roce 2017 byla poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven ve 
výši 7 951 tis. Kč. Neinvestiční dotace byly poskytnuty 6 pověřeným knihovnám – Knihovně 
města Hradce Králové, Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, Městské knihovně v Náchodě, 
v Kostelci nad Orlicí (městu Kostelec nad Orlicí), Městské knihovně v Rychnově nad Kněžnou 
(Kultuře Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.) a Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově. 
Výkon regionálních funkcí se řídí zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, tzv. knihovním zákonem a 
Metodickým pokynem Ministerstva kultury z roku 2014. Koordinační a metodickou činnost 
vykonává Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Členům výboru byla zaslána Výroční 
zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2017 
zpracovaná Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a knihovnami pověřenými 
výkonem regionálních funkcí v kraji. V materiálu jsou vyjmenovány služby poskytované v rámci 
regionálních funkcí, počty obsluhovaných knihoven pověřenými knihovnami (311). Dále 
finanční výkaz, z něhož je mimo jiné patné, že doplňování výměnného fondu je z 44% závislé na 
dotacích od obcí, zbylých 56% je hrazeno z krajské dotace. V roce 2017 byl nákup výměnných 
fondů o 488 625 Kč vyšší než v roce 2016.  
 
USNESENÍ 13/74/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 

I. Bere na vědomí                                                                                                                                              
      zprávu o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2017 
 
II. Doporučuje  

navýšení dotace na zajištění regionálních funkcí v roce 2019 na úroveň roku 2005 tj. 
8 500 000 Kč.  

 
III. Hlasování: 

   Pro             -10 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 
 

K bodu 5  
Různé 

 

K bodu 7 
Závěr 
 
Místopředseda výboru poděkoval členům Výboru pro kulturu a památkovou péči za účast na 
jednání a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:05 hodin jednání 
ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 15. 5. 2018 od 14 hod. v budově Regiocentra, 
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v zasedací místnosti P1. 906 Albrechta 
z Valdštejna (krizová). 

  
 
 
 

 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 
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Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 


