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Z á p i s 
 

z 11. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, 

konaného dne 13. 2. 2018 od 14 hod.  
v budově Regiocentra, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: Ladislav Bílek, Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Josef Lukášek, Miroslav Kodydek, 

Vít Kotrbáček, Ing. Anna Maclová, Pavel Marek, Bc. Miroslav Matějka, Mgr. 
Jaroslava Vydarená, Martin Soukup 

 
Omluveni: MUDr. Zdeněk Fink, Ivan Doležal, Josef Dvořák, František Kinský, Jana 

Šandová, DiS. 
 
Hosté: Mgr. Petr Kamenický, Mgr. Martina Berdychová 
 
   
Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů jednání a volba ověřovatele zápisu 
  3.  Poskytnutí dotací na individuální účel – Mgr. Petr Kamenický, odd. regionálního 

rozvoje 
  4.  Návrh na vyhlášení dotačního programu oblasti kultura a památková péče – Podpora 

činnosti muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji 
  5.  Návrh na konání výjezdních výborů 
  6.  Různé 
  7.  Závěr 
  
  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 14 hodin zahájil a řídil Ing. arch. Jan Falta, který byl pověřen předsedou Výboru pro 
kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeňkem Finkem 
vzhledem k jeho nepřítomnosti i nepřítomnosti Františka Kinského, místopředsedy výboru. 
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 11. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči byl jednomyslně schválen. 
Schválena byla i přítomnost hosta na jednání výboru. Ověřovatelem zápisu byl zvolen PaedDr. 
Josef Lukášek. 
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Hlasování: 
   Pro             -10 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 

USNESENÍ 11/65/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 11. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 

 2. hosty na 11. jednání 

 
II.      v o l í  
ověřovatelem zápisu pana PaedDr. Josefa Lukáška  
 
 
 
K bodu 3 
Poskytnutí dotací na individuální účel – 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 31.1.2018. 
 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci I. změny rozpočtu 
kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace) 
 

žadatel projekt účel požadavek 
stanovisko 
odboru RG 

Chalupění, z.s. 

Muzeum Chalupění 
Radeč - odstranění 
havarijního stavu 
střechy 

Zajištění střechy proti zatékání. Položení nové 
podkladní vrstvy hydroizolačními pásy v celé 
ploše střechy o výměře 1 602 m2, která bude 
základem pro montáž nové vrchní střešní 
krytiny. Jedná se o tyto práce: demontáž 
poškozené střešní krytiny, demontáž 
nefunkčních střešníchodvětrávacích prvků a 
žlabů, opravy a zpevnění prkenného záklopu 
střechy, položení podkladní hydroizolační 
střešní vrstvy z asfaltových pásů Bitagit včetně 
kotvícího laťování, oplechování lemůa krajů, 
dozdění zdiva mezi krokvemi a pod štítovým 
bedněním, montáž lešení, likvidace odpadů 
na skládce. 

300 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Institut regionální 

paměti z. ú. 

Lager Broumov / 
Braunau 1915 - 
1918 

Vytvoření výstavy o zajateckém táboře z první 
světové války v Martínkovicích u Broumova 
při příležitosti výročí 100 let od konce první 
světové války. - Grafické zpracování a výroba 
venkovních panelů a jejich instalace v prostoru 
bývalého zajateckého tábora. 

183 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Klub rodičů a 

přátel 

Královéhradeckého 

dětského sboru, 

spolek 

"JITRO na 
Mezinárodním 
hudebním festivalu 
v Sydney - 2018" 

základní položky pro úspěšnou realizaci 
projektu - doprava, ubytování 750 000 Kč 

pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 
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obec Hlušice 
Restaurování sochy 
sv. Vavřince 

finanční vyrovnání za restaurátorské práce se 
Střední průmyslovou školou kamenickou a 
sochařskou v Hořicích 

123 000 Kč lze žádat 
v krajském POV 

Římskokatolická 

farnost - děkanství 

Hořice v 

Podkrkonoší 

Obnova 
elektroinstalace v 
kostele v Hořicích 

výdaje na realizaci obnovy elektroinstalace, 
osazení nových světelných zdrojů, nové 
ozvučení kostela, vytápění lavic v interiéru 
kostela  

700 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

Římskokatolická 

farnost 

Třebechovice pod 

Orebem 

Dostavba varhan ve 
farním kostele sv. 
Ondřeje v 
Třebechovicích pod 
Orebem 

ozvučení III. manuálu, vyčištění stroje, oprava 
píšťal, nový ventilátor, výměna membrán, 
nově přidané rejstříky, měchy a vzduchovody, 
nové elektromagnety a další nezbytné úkony 
pro úplné zprovoznění nástroje 

420 000 Kč 

nelze žádat 
v krajském 
dotačním 
programu 

Sbor dobrovolných 

hasičů Peklo nad 

Zdobnicí 

Pamětní hasičský 
prapor SDH Peklo 
nad Zdobnicí - k 
oslavám 130 Let 
založení sboru 

vlajka, žerď, stojan aj. 40 000 Kč 

nelze žádat 
v krajském 
dotačním 
programu 

Sokolská župa 

J.Máchala 

Realizace pomníku 
Františka Pecháčka 

výroba a instalace výtvarných prvků pomníku 
jedné z nejvýraznějších postav domácího 
odboje 

200 000 Kč 
pro projekt není 
vhodný krajský 
dotační program 

     

     

                                                                                                                                                  
Hlasování: přehled hlasování k podaným návrhům a protinávrhům uvedeno v tabulce 

 
 
USNESENÍ 11/66/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
předložené žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální 
účel věcně spadající do oblasti kultury a památkové péče 

 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelových dotací na individuální 
účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2018 a to v uvedené výši: 
 
1. Chalupění, z.s. – Muzeum Chalupění Radeč – 250 000 Kč 
2. Institut regionální paměti, z.ú. - Lager Broumov / Braunau 1915 – 1918 – 100 000 Kč 
3. Klub rodičů a přátel Královéhradeckého dětského sboru, spolek - JITRO na 

Mezinárodním hudebním festivalu v Sydney - 2018"- 350 000 Kč 
4. Obec Hlušice - Restaurování sochy sv. Vavřince – 123 000 Kč 
5. Římskokatolická farnost Třebechovice pod Orebem -  Dostavba varhan ve farním kostele 

sv. Ondřeje v Třebechovicích pod Orebem – 150 000 Kč 
6. Duhový domov, z.ú. – Divadlo bratří Formanů Deadtown – 200 000 Kč 

 
 
 
žadatel projekt účel navržený protinávrh hlasování 
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Chalupění, z.s. Muzeum 
Chalupění Radeč 
- odstranění 
havarijního stavu 
střechy 

Zajištění střechy proti zatékání. 
Položení nové podkladní vrstvy 
hydroizolačními pásy v celé 
ploše střechy o výměře 1 602 
m2, která bude základem pro 
montáž nové vrchní střešní 
krytiny. Jedná se o tyto práce: 
demontáž poškozené střešní 
krytiny, demontáž nefunkčních 
střešníchodvětrávacích prvků a 
žlabů, opravy a zpevnění 
prkenného záklopu střechy, 
položení podkladní 
hydroizolační střešní vrstvy z 
asfaltových pásů Bitagit včetně 
kotvícího laťování, oplechování 
lemůa krajů, dozdění zdiva 
mezi krokvemi a pod štítovým 
bedněním, montáž lešení, 
likvidace odpadů 
na skládce. 

250 000 Kč Pro 8 
Proti 2  

Zdržel 0 
doporučeno 

Institut regionální 

paměti z. ú. 

Lager Broumov / 
Braunau 1915 - 
1918 

Vytvoření výstavy o zajateckém 
táboře z první světové války v 
Martínkovicích u Broumova při 
příležitosti výročí 100 let od 
konce první světové války. - 
Grafické zpracování a výroba 
venkovních panelů a jejich 
instalace v prostoru bývalého 
zajateckého tábora. 

100 000 Kč        Pro 9 
       Proti 1 
     Zdržel se 0 
doporučeno 

Klub rodičů a 

přátel 

Královéhradeckého 

dětského sboru, 

spolek 

"JITRO na 
Mezinárodním 
hudebním 
festivalu v 
Sydney - 2018" 

základní položky pro úspěšnou 
realizaci projektu - doprava, 
ubytování 

350 000 Kč Pro 9 
Proti 0 

Zdržel se 1 
doporučeno 

obec Hlušice Restaurování 
sochy sv. 
Vavřince 

finanční vyrovnání za 
restaurátorské práce se Střední 
průmyslovou školou 
kamenickou a sochařskou v 
Hořicích 

123 000 Kč Pro 9 
Proti 0 

Zdržel se 1 
doporučeno 

Římskokatolická 

farnost - děkanství 

Hořice v 

Podkrkonoší 

Obnova 
elektroinstalace 
v kostele v 
Hořicích 

výdaje na realizaci obnovy 
elektroinstalace, osazení nových 
světelných zdrojů, nové 
ozvučení kostela, vytápění lavic 
v interiéru kostela  

nepodpoření akce 
0 Kč 

Pro 8 
Proti 1 

Zdržel se 1 
Nedoporučeno 

schválení 
poskytnutí  

dotace 

Římskokatolická 

farnost 

Třebechovice pod 

Orebem 

Dostavba varhan 
ve farním 
kostele sv. 
Ondřeje v 
Třebechovicích 
pod Orebem 

ozvučení III. manuálu, vyčištění 
stroje, oprava píšťal, nový 
ventilátor, výměna membrán, 
nově přidané rejstříky, měchy a 
vzduchovody, nové 
elektromagnety a další nezbytné 
úkony pro úplné zprovoznění 
nástroje 

150 000 Kč Pro 10 
Proti 0 

Zdržel se 0 
doporučeno 

Sbor dobrovolných 

hasičů Peklo nad 

Zdobnicí 

Pamětní 
hasičský prapor 
SDH Peklo nad 
Zdobnicí - k 
oslavám 130 Let 
založení sboru 

vlajka, žerď, stojan aj. 1. protinávrh 
0 Kč 
 
 

    2.   pro návrh 
40 000 Kč 

 

        Pro 7 
Proti 1 

Zdržel se 2 
 

Pro 1 
Proti 5 

Zdržel se 4 
 

Usnesení 
nebylo přijato 
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Sokolská župa 

J.Máchala 

Realizace 
pomníku 
Františka 
Pecháčka 

výroba a instalace výtvarných 
prvků pomníku jedné z 
nejvýraznějších postav 
domácího odboje 

1.pro návrh 
200 000 Kč 

 
 

2. protinávrh 
50 000 Kč 

 
3. protinávrh 

0 Kč 

Pro 2 
Proti 5 

Zdržel se 3 
 

Pro 4 
Proti5 

Zdržel se 1 
 

Pro 5 
Proti 3 

Zdržel se 2 
 

Usnesení 
nebylo přijato 

Duhový domov, 

z.ú. 

Divadlo bratří 
Formanů - 
Deadtown 

Financování produkčních 
nákladů celé akce spojené 
s představením Deadtown, 
náklady na stavbu a demontáž 
divadla po skončení turné, 
produkce představení, honoráře 
herců 

1. pro návrh 
350 000 Kč 

 
2. protinávrh 

200 000 kč 

Pro 4 
Proti 6 

Zdržel se 0 
 

Pro 9  
Proti 0  

Zdržel se 1 
doporučeno 

                                                                                                                                                  
7. Chalupění, z.s. – Muzeum Chalupění Radeč – 250 000 Kč 
8. Institut regionální paměti, z.ú. - Lager Broumov / Braunau 1915 – 1918 – 100 000 Kč 
9. Klub rodičů a přátel Královéhradeckého dětského sboru, spolek - JITRO na 

Mezinárodním hudebním festivalu v Sydney - 2018"- 350 000 Kč 
10. Obec Hlušice - Restaurování sochy sv. Vavřince – 123 000 Kč 
11. Římskokatolická farnost Třebechovice pod Orebem -  Dostavba varhan ve farním kostele 

sv. Ondřeje v Třebechovicích pod Orebem – 150 000 Kč 
12. Duhový domov, z.ú. – Divadlo bratří Formanů Deadtown – 200 000 Kč 

 
III.   nedoporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí účelové dotace na individuální 
účel - Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší- Obnova elektroinstalace v 
kostele v Hořicích 
 
Pozn.: u žádostí: Sbor dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí a Sokolská župa J. Máchala 
žádný z předložených návrhů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu – usnesení nebyla 
přijata. 
 
 
 

K bodu 4 
Návrh na vyhlášení dotačního programu oblasti kultura a památková péče – Podpora činnosti 

muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji 

 
Členové výboru projednali předložený dotační program oblasti kultura a památková péče – 
Podpora činnosti muzeí a galerií -18KPG06 a shodli se na tom, že tento bod projednají na 
následujícím jednání výboru, zejména vzhledem ke stanovení specifických hodnotících kritérií, 
jejichž návrh předloží odbor kultury a památkové péče. Proběhlo pouze hlasování o stanovení 
rozmezí poskytnuté dotace. 
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Hlasování: 
   Pro             -10 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 
 
 
USNESENÍ 11/67/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. projednal 
podmínky dotačního programu Podpora činnosti muzeí a galerií 18KPG06 

II. ukládá 
      odboru kultury a památkové péče předložit upravené podmínky dotačního programu 
Podpora činnosti muzeí a galerií 18KPG06 podle vznesených připomínek (měřitelná 
hodnotící kritéria, rozmezí poskytnuté dotace 20 000 Kč – 100 000 Kč) k projednání na 
následující jednání výboru 

 
 
 
K bodu 5 
Návrh konání výjezdních výborů 

 
Odbor kultury a památkové péče předložil několik návrhů na konání výjezdních zasedání výboru 
– Archeopark Všestary, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové, Hvězdárna v Úpici, Regionální muzeum v Náchodě, Galerie 
výtvarného umění v Náchodě, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum a galerie 
Orlických hor v Rychnově včetně poboček Muzeum krajky ve Vamberku, Sýpky v Rokytnici 
v Orlických horách. 
 

Hlasování: 
   Pro             -10 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 
 
USNESENÍ 11/68/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 

I. schvaluje 
konání březnového výboru v budově Archeoparku Všestary, o.p.s. 
 

 
 
K bodu 6  
Různé 
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K bodu 7 
Závěr 
 
Ing. arch. Jan Falta, pověřený vedením jednání výboru, poděkoval členům Výboru pro kulturu a 
památkovou péči za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body 
programu, v 15:30 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 20. 3. 2018 od 14 hod. v budově Archeoparku Všestary, 
o.p.s., čp. 238, 503 12 Všestary. 

  
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
pověřený předsedou výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


