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Z á p i s 
 

z 14. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, 

konaného dne 15. 5. 2018 od 14 hod.  
v budově RegioCentra Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

zasedací místnost č. P1.906, Albrechta z Valdštejna  

 

 
 

 
Přítomni:  MUDr. Zdeněk Fink, 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, Pavel Marek, Ladislav 
Bílek, Ivan Doležal, Ing. Martin Soukup 

 
 
 
Omluveni:       František Kinský 
 
Hosté: Mgr. Kateřina Churtajeva, Mgr. Petr Kamenický, PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, 

Ph.D. 
 
   
Program jednání: 

 
1. Zahájení 
2. Schválení programu, schválení hostů jednání a volba ověřovatele zápisu 
3. Představení koncepce rozvoje a řízení příspěvkové organizace Regionální muzeum 

v Náchodě včetně návrhu na změnu názvu organizace 
4. Poskytnutí dotací na individuální účel 
5. Zpráva o zasedání hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury a 

památkové péče pro rok 2018 
6. Různé 
7. Závěr 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 14 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Zdeněk Fink. 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 14. 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 a Ing. Anna Maclová. 
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USNESENÍ 13/75/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
 1. program 14. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 

 2. hosty na 14. jednání 

 
II.      v o l í  
ověřovatelem zápisu pana PaedDr. Josefa Lukáška a Ing. Annu Maclovou 
 
Hlasování: 
   Pro             -14 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 
 
K bodu 3 
Představení koncepce rozvoje a řízení příspěvkové organizace Regionální muzeum v Náchodě 
včetně návrhu na změnu organizace  
 
Koncepci rozvoje a řízení organizace včetně návrhu na změnu názvu organizace představil členům 
výboru ředitel PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. 

Současné Regionální muzeum v Náchodě je přímým pokračovatelem Městského muzea v Náchodě, 
založeného roku 1879. Na sklonku padesátých let 20. století (nejpozději roku 1960) získalo muzeum 
status okresního muzea (Okresní muzeum v Náchodě). V roce 2003 změnilo muzeum zřizovatele (z 
Okresního úřadu Náchod na Královéhradecký kraj) a přejmenovalo se na Regionální muzeum 
v Náchodě. Patnáctiletá zkušenost s užíváním uvedeného názvu ukázala jeho problematičnost, jak 
v interní komunikaci, tak ve vztahu k veřejnosti, která si název nikdy zcela neosvojila. Zejména 
vzhledem k délce fungovalo v praktické komunikaci několik variant jména (Regionální muzeum 
Náchod, Regionální muzeum města Náchoda, Muzeum Náchod, RMN). Zkrácené označení se 
zaměňovalo s Regionálním muzeem v Mikulově (RMM).  

Na základě analýzy stávajícího stavu, požadavků odborné veřejnosti a konzultace s vedením 
obcí, v nichž muzeum sídlí, navrhujeme změnu názvu na Muzeum Náchodska. Realizace 

souvisejících opatření (implementace jednotného vizuálního stylu) se předpokládá v období 
tří následujících měsíců. 

 
Odůvodnění: 

• Termín „regionální muzeum“ je v současnosti zavádějící. Nepředstavuje žádné systémové 
označení spojené s působností nebo zřizovatelem (např. Regionální muzeum města Žďáru nad 
Sázavou, jež je organizační složkou města, či v Královéhradeckém kraji příspěvková organizace 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou s regionální působností).  

• Současný název ignoruje existenci čtyř pracovišť muzea – kromě Náchoda také Pevnosti 
Dobrošov, Jiráskova muzea v Hronově a Muzea města Police nad Metují. V zájmu rovného 
přístupu se jeví jako oprávněný požadavek zohlednit zájmy jednotlivých obcí a existenci 
poboček muzea. 
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• Změna názvu je předpokladem naplnění koncepce ředitele muzea na roky 2018–2023, 
spočívající mimo jiné v komplexní proměně identity a vizuálního stylu instituce jako 
systémového řešení, akcentujícího variabilitu a bohatství čtyř míst, na kterých působí. 

• Nový název Muzeum Náchodska se přirozeně včlení do systému muzeí v ČR s 
příspěvkovými organizacemi jako Muzeum Blanenska, Muzeum Brněnska, Muzeum 
Jindřichohradecka, Muzeum Kroměřížska, Muzeum Mladoboleslavska, Muzeum Vyškovska 
apod. Bude předpokladem pro zkvalitnění komunikace instituce a její prezentace navenek. 

Dále ředitel muzea seznámil členy výboru s předběžnou kalkulací nákladů související se změnou 
názvu organizace – nový grafický vizuál, webová prezentace, e-mailová komunikace a materiální 
náklady (propagační tabule apod.) 

 

 
USNESENÍ 13/76/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I.  bere na vědomí 
Koncepci rozvoje a řízení organizace Regionálního muzea v Náchodě a včetně návrhu na 
změnu názvu organizace na Muzeum Náchodska 
 
II.  doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení změnu názvu organizace na Muzeum    
Náchodska 

 
 

 
                                                                                                                                                  
Hlasování: 
   Pro             -14 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 
K bodu 4 
Poskytnutí dotací na individuální účel 
 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly 
předloženy 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 30.4.2018. 
 
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci II. změny rozpočtu 
kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální dotace). 
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žadatel projekt účel náklady požadavek 
stanovisko 
odboru RG 

stanovisko výboru 

Benátčan Jiří, 
Mgr. 

Farář na cestě 

Mapování málo známých, 
ale turisticky zajímavých 
míst Královéhradeckého 
kraje formou 
dokumentárního pořadu o 
délce 26 min., na úhradu 
nákladů spojených s 
natočením a vysíláním 
pořadu 

641 500 Kč 641 500 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský dotační 
program 

0 Kč 

Divadlo Drak a 
Mezinárodní 
institut 
figurálního 
divadla o.p.s. 

Divadlo Drak 
- pořízení 
divadelního 
šapitó 

- zajištění scény "na míru" 
pro novou inscenaci Faust 
- festivalová scéna pro 
festival Divadlo evropských 
regionů 
- zájezdová činnost 
- infrastruktura pro 
pořadatele kulturních akcí v 
regionu 

440 000 Kč 180 000 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský dotační 
program 

180 000 Kč 

FABRIKA 
TEMNÝ DŮL 
- kulturní a 
vědecký spolek 

Záchrana a 
obnova 
kulturní 
památky 
"Fabrika 
Temný Důl" 

Zadání počátečních 
odborných průzkumů 
nutných k zahájení procesu 
záchrany kulturní památky 
(Zaměření stávajícího stavu, 
Statické posouzení 
konstrukcí, Stavebně-
geologický průzkum, 
Mykologický průzkum) 
Oprava a výměna střechy v 
přední části traktu budov  

1 402 945 Kč 900 000 Kč 

lze žádat v 
řádném 

dotačním 
programu 

0 Kč 

GURU FILM 
s.r.o. 

Francek 
(Kořeny a 
inspirace 
malíře 
Františka 
Kupky) - film 

Jedná se o krátký hraný film 
o Františkovi Kupkovi žánru 
docufiction zaměřující se na 
úplné začátky jeho života a 
nejzásadnější životní období 
dospívání, které prožil ve 
svém rodném kraji ve 
východních Čechách a kdy 
se v něm rodila a formovala 
osobnost budoucího 
umělce/malíře. 

2 730 100 Kč 400 000 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský dotační 
program  

400 000 Kč 

Kotěrovo 
centrum 
architektury 
o.p.s. 

Dny lidové 
architektury 
Královéhrade
ckého kraje 
2018 

autorské honoráře, grafické 
práce, redakční příprava, tisk 
průvodce a brožury, 
organizační zajištění, 
příprava a práce na 
webových stránkách, 
honoráře účinkujícím a 
přednášejícím, přeprava 
návštěvníků 

332 000 Kč 295 000 Kč 

lze žádat v 
řádném 

dotačním 
programu 

200 000 Kč 

město Lázně 
Bělohrad 

Zahájení 
lázeňské 
sezony 2018 

na úhradu nákladů kulturního 
a sportovního programu, 
především na pódiová 
vystoupení, program v 
dětském koutku a program 
ve sportovních areálech 

345 000 Kč 150 000 Kč 

lze žádat v 
řádném 

dotačním 
programu 

50 000 Kč 

město Náchod 

Nové 
atraktivity 
pro Náchod v 
souvislosti se 
stoletým 
výročím 
vzniku 
republiky 

Dotace bude určena k výrobě 
a instalaci bronzové busty 
TGM na budově náchodské 
radnice. 

162 140 Kč 162 140 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský dotační 
program 

0 Kč 
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město Úpice 

Navrácení 
sochy T.G. 
Masaryka na 
náměstí v 
Úpici 

výdaje spojené s výrobou a 
instalací sochy TGM na 
náměstí v Úpici 

524 888 Kč 472 399 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský dotační 
program 

0 Kč 

Městské 
muzeum v 
Jaroměři 

Architektonic
ká studie 
nových 
expozičních 
prostor 
Městského 
muzea v 
Jaroměři - 
Wenkeova 
domu 

Pokrytí nákladů jednorázově 
vypracované architektonické 
studie nových expozic ve 
Wenkeově domě a přilehlém 
domě čp . 91. Tato studie je 
určená pro samotnou 
realizaci těchto expozic a 
současně bude sloužit jako 
jeden z důležitých podkladů 
pro dotační žádost zahrnující 
náklady na celkovou 
rekonstrukci uvedených 
budov Městského muzea. 

121 000 Kč 108 000 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský dotační 
program 

100 000 Kč 

Mladenka 
Dalibor 

Rekonstrukce 
statku ve 
Velkém 
Dřevíči – II. 
etapa – 
oprava/obnov
a krovu a 
provedení 
nové střešní 
krytiny 

II. etapa rekonstrukce v roce 
2018 bude zaměřena na 
opravu/obnovu krovu a 
výměny střechy, bude 
provedena obnova historicky 
hodnotného krovu jemuž 
hrozí bezprostřední zřícení v 
obou krajních částech 
konstrukce, tj. v západní i 
východní části, bude 
obnovena střešní krytina a 
vyhotoven nový systém 
okapových žlabů 

2 273 509 Kč 500 000 Kč 

lze žádat v 
řádném 

dotačním 
programu 

0 Kč 

Římskokatolic
ká farnost - 
děkanství 
Opočno 

Obnova 
varhan v 
kostele 
Narození 
Páně v 
Opočně 

záměrem je realizovat tzv. 
restaurátorskou rekonstrukci 
do podoby po roce 1875 

497 915 Kč 248 000 Kč 

lze žádat v 
řádném 

dotačním 
programu 

0 Kč 

Vávrová 
Blanka, Ph.D. 

Kniha 
Zvláštní 
znamení 

na částečnou úhradu nákladů 
souvisejících s vydáním 
knihy, důvodem je 
plánované vystoupení 
divadelního souboru 
Slunovrat, které bude 
zároveň oslavou jeho 
desetiletého působení na 
prknech Filharmonie Hradec 
Králové. Právě k tomuto 
výročí je vázaný smysl a 
realizace této publikace 

248 400 Kč 148 400 Kč 

pro projekt 
není vhodný 

krajský dotační 
program 

148 400 Kč 

Villa Nova 
Uhřínov - 
středisko 
experimentální 
archeologie a 
regionálních 
dějin 

Obnova 
areálu 
archeologické
ho muzea v 
přírodě Villa 
Nova 

obnova po vichřici z 17.na 
18.března tohoto roku 
-obnova doškových střech 
-obnova staveb a dřevěných 
konstrukcí, včetně plotů 
-odborné posouzení, ošetření 
a výsadba dřevin s ohledem 
na bezpečnost areálu 

400 000 Kč 300 000 Kč 

mimořádná 
událost, po 
skončení 
výzvy do 
dotačního 
programu 

200 000 Kč 

 
 
 
USNESENÍ 13/77/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 
 

I.  projednal                                                                                                                                             
      žádosti o dotace na individuální účely dle tabulky 
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II.  Doporučuje  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely 
dle tabulky a dále žadatelům, pro jejichž projekt je vhodný dotační program, zažádat si 
v řádném dotačním programu v roce 2019  

 
III.  Hlasování: 

   Pro             -14 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
 
 
K bodu 5  
Zpráva hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury a památkové péče 
pro rok 2018 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/10/793/2018 ze dne 29.1.2018 byly 
schváleny podmínky těchto krajských dotačních programů pro oblast kultury a památkové péče 
se lhůtou pro podání žádostí o dotaci od 12.2.2018 do 28.2.2018: 

• 18KPGU1 Podpora kulturních aktivit 
• 18KPGU2 Obnova památkového fondu 

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje byly 
usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/364/2018 jmenovány komise pro posouzení 
a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na rok 2018 v dotační oblasti kultury a památkové péče. 
Hodnotící komise zasedaly dne 17. dubna 2018, na jednání byly předloženy všechny projekty 
s návrhem bodování vyjádřeným v procentech získaných bodů. 
 

Dotační program 18KPGU1 Podpora kulturních aktivit 

Způsobilým žadatelem o dotaci jsou fyzické i právnické osoby, rozmezí dotace: 25.000 Kč  - 
200.000 Kč, maximální % podíl dotace: 60 %, typ dotace: neinvestiční. Doba realizace projektů 
je stanovena od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 

V letošním roce mohl 1 žadatel podat pouze 1 žádost o dotaci až na 2 účely: 
Účel 1: Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit (18KPG11) 
Účel 2: Podpora kulturních aktivit souvisejících s výročím vzniku Československé 
republiky (18KPG12) 
Celkem bylo do dotačního programu 18KPGU1 podáno 172 žádostí o dotaci s požadavkem na 
dotace ve výši 14.303.967 Kč. Na účel 1 bylo podáno 147 žádostí, na účel 2 bylo podáno 19 
žádostí a na oba dva účely v rámci jedné žádosti 6 žádostí. 21 výše uvedených žádostí bylo 
vyřazeno z dotačního řízení pro nesplnění podmínek dotačního programu. 151 žádostí o dotaci 
splnilo formální náležitosti a kritéria přijatelnosti. Těmto žádostem byly přiděleny body dle 
hodnotících kritérií, uvedených v podmínkách dotačního programu 18KPGU1. 
Dle podmínek dotačního programu 18KPGU1 lze dotaci poskytnout, pokud žádost o dotaci získá 
alespoň 60 % nejvyššího možného počtu bodů v základních hodnotících kritériích a 60 % 
nejvyššího možného počtu bodů ve specifických kritériích příslušného účelu. Tuto podmínku 
nesplnilo 26 níže uvedených žádostí o dotaci. 

Hodnotící komise na svém zasedání navrhla v programu 18KPGU1 poskytnutí dotací 97 
žadatelům v celkové výši 3.990.000 Kč. Dotační prostředky v programu 18KPGU1 budou 
poskytnuty vybraným příjemcům v režimu de minimis. 
 
 
 



 7 

Dotační program 18KPGU2 Obnova památkového fondu 
 
Způsobilým žadatelem o dotaci jsou vlastníci předmětného památkového fondu, rozmezí dotace: 
50.000 Kč  - 500.000 Kč, maximální % podíl dotace: 50 %, typ dotace: neinvestiční. Doba 
realizace projektů je stanovena od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 
V letošním roce mohl žadatel podat žádost o dotaci až na 4 účely: 
Účel 1: Obnova stavebního památkového fondu (18KPG21)  
Účel 2: Restaurování movitých kulturních památek a umělecko-řemeslných děl 
(18KPG22)  
Účel 3: Obnova historických varhan (18KPG23)  
Účel 4: Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek 
(18KPG24)  
 
Celkem bylo do dotačního programu 18KPGU2 podáno 92 žádostí o dotaci s požadavkem ve 
výši 24.445.039 Kč. Na účel 1 bylo podáno 79 žádostí, na účel 2 bylo podáno 5 žádostí, na účel 
3 bylo podáno 6 žádostí a na účel 4 bylo podáno 7 žádostí. 5 žadatelů zažádalo v rámci svých 
žádostí o 2 účely najednou. 14 výše uvedených žádostí bylo vyřazeno z dotačního řízení pro 
nesplnění podmínek dotačního programu. 78 žádostí o dotaci splnilo formální náležitosti a 
kritéria přijatelnosti. Těmto žádostem o dotaci byly přiděleny body dle hodnotících kritérií, 
uvedených v podmínkách dotačního programu 18KPGU2. 
Dle podmínek dotačního programu 18KPGU2 lze dotaci poskytnout, pokud žádost o dotaci získá 
alespoň 60 % nejvyššího možného počtu bodů v základních hodnotících kritériích a 60 % 
nejvyššího možného počtu bodů ve specifických kritériích příslušného účelu. Tuto podmínku 
nesplnilo 18 níže uvedených žádostí o dotaci. 
 
Hodnotící komise na svém zasedání navrhla v programu 18KPGU2 poskytnutí dotací 34 
žadatelům v celkové výši 8.022.000 Kč. Dotační prostředky budou poskytnuty příjemcům 
v programu 18KPGU2 mimo režim de minimis. 
 
Finanční prostředky ve výši 12.012.000 Kč (18KPGU1: 3.990.000 Kč + 18KPGU2: 
8.022.000 Kč) jsou alokovány na kapitole 48 – Dotační fond, odvětví kultura a památková 
péče.  

Poskytnutí dotací v oblasti kultury a památkové péče bylo schváleno Radou 
Královéhradeckého kraje dne 30.4.2018 a bude projednáno na Zastupitelstvu kraje dne 
21.5.2018. 

 
USNESENÍ 13/78/2018/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I.  bere na vědomí 
Zprávu hodnotící komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury a památkové péče 
pro rok 2018 
 

                                                                                                                                             
Hlasování: 
   Pro             -14 
   Proti            - 0 
   Zdržel se     - 0 
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K bodu 6 
Různé 
 
Zakládací smlouvy obecně prospěšných společností v oblasti kultury – Klicperovo divadlo 
o.p.s., Filharmonie Hradec Králové o.p.s., Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního 
divadla 
 
Členové výboru byly informováni o novém znění zakládacích smluv a o probíhajícím procesu 
schvalování Radou města Hradec Králové a Radou Královéhradeckého kraje, spoluzakladatelů 
o.p.s. 
 
 
K bodu 7 
Závěr 
 
Předseda 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 12. 6. 2018 od 14 hod. v budově Regiocentra, 
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, zasedací místnost bude upřesněna v pozvánce. 

  
 
 
 

 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


