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Z á p i s 

 
z 16. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 9. 10. 2018 od 14:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: MUDr. Zdeněk Fink, Ladislav Bílek, Josef Dvořák, Ivan Doležal, Ing. arch. Jan 

Falta, PaedDr. Josef Lukášek, Miroslav Kodydek, Vít Kotrbáček, Ing. Anna 
Maclová, Bc. Miroslav Matějka, DiS., Ing. Martin Soukup, Mgr. Jaroslava 
Vydarená 

 
Omluveni: František Kinský, Pavel Marek, Jana Šandová, DiS. 
  
Hosté:  Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Kateřina Churtajeva 
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Investiční projekty v oblasti kultury 
  4.  Zakládací smlouva Archeoparku Všestary, o.p.s. 
  5.  Cena Královéhradeckého kraje – Mistr tradiční rukodělné výroby 
  6.  Dotační programy v kultuře a památkové péči – analýza situace 2018, návrh 2019 
  7.  Národní program pro podporu cestovního ruchu – publikace Záštity Rady 

Královéhradeckého kraje 
8. Různé 
9. 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 hostů a volba ověřovatele zápisu  
 
Program 16. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči byl jednomyslně schválen. 
Schváleni byli i přítomní hosté jednání. Ověřovatelem zápisu byli zvoleni Mgr. Jaroslava 
Vydarená a PaedDr. Josef Lukášek. 
 
 Hlasování: 
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
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 1. program 16. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje 
 

 2. hosty na 16. jednání 
 

II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Mgr. Jaroslavu Vydarenou a PaedDr. Josefa Lukáška 

 
Příchod Ing. Maclové, 14:15 hod. 
 
K bodu 3 
Investiční projekty v oblasti kultury  
 
Členům výboru byly prezentovány investiční projekty v kultuře.  

• Gayerova kasárna, Hradec Králové 
• Vrbenského kasárna, Hradec Králové 
• Depozitář v Robousích – Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
• Pevnost Dobrošov 
• Pozorovací domek – Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 
• Archeopark Všestary o.p.s. 
• Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů 

v SVKHK – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
• Muzeum textilního tisku ve Dvoře Králové nad Labem, Střední průmyslová škola 

informatiky a služeb 
 
 
K bodu 4 
Zakládací smlouva Archeoparku Všestary o.p.s. 
Členové výboru byli seznámeni s navrhovanými změnami v zakládací smlouvě Archeoparku 
Všestary o.p.s., uvedené změny byly projednány s právním oddělením Krajského úřadu KHK i 
Univerzitou Hradec Králové. Navrhované změny jsou následující:   
K ustanovení počtu členů správní rady a dozorčí rady nově přidán bod - člena správní rady 
odvolává ten zakladatel, který ho jmenoval, přidán nový bod - člena správní rady jmenovaného 
soudem odvolávají oba zakladatelé po vzájemné shodě, vydává předchozí souhlas pís. formou 
k právnímu jednání – nově též zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž 
cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné 
zakázky, ředitelem může být pouze fyzická osoba bezúhonná a svéprávná, ředitel nemůže být 
členem správní ani dozorčí rady, může se účastnit zasedání s hlasem poradním, ředitel 
vykonává funkci ve smluvním vztahu (dříve pracovně právním), úkony týkající se vztahu ředitele 
k o.p.s. činí správní rada, nově stanovuje ředitele statutárním orgánem s veškerou pravomocí, 
která není udělena jinému orgánu práv. osoby, vypuštěna pravomoc po předchozím souhlasu 
SR jmenovat poradce, který se může účastnit jednání SR, nově stanoveno – ředitel obsahově 
připravuje jednání správní rady, stanovuje ředitele odpovědným za správné a aktuální 
informace o společnosti a členech SR a DR v příslušném evid. Rejstříku, UHK se zavazuje 
poskytnout garanci údržby expozice (nově), zajištění finančních prostředků – nový bod - 
Zakladatelé se zavazují vyvíjet úsilí k zajištění finančních prostředků na činnost společnosti, a 
to na základě svých finančních možností stanovených příslušnými právními předpisy a 
jednotlivými rozpočty, po schválení výroční zprávy SR je společnost povinna ji do 30 dnů 
zveřejnit ve sbírce listin rejstříkového soudu, při zániku společnosti – není-li likvidátor jmenován 
SR, jmenuje jej příslušný soud dle sídla společnosti 

 
 
Hlasování: 
         Pro  12 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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USNESENÍ 16/85/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. bere na vědomí 
  změny ve znění zakládací smlouvy Archeoparku Všestary, o.p.s. 

 
 
 
K bodu 5 
Cena Královéhradeckého kraje – Mistr tradiční rukodělné výroby 
V srpnu loňského roku byla schválena pravidla a přejmenování ceny Rady Královéhradeckého 
kraje Zlatý kolovrat na cenu nazývanou Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého 
kraje. Cena, která je udělována od roku 2002, zaznamenala nejen změnu názvu, ale i místa 
předávání. Cena je předávána před zraky veřejnosti na folklorním festivalu „ Pod Zvičinou“ 
(festival obdržel také trvalou záštitu Rady KHK), dále je i nominace vyhlašována veřejně, na 
webových stránkách, rozesílána na všechny muzea v kraji, turistická informační centra i 
destinační společnosti, bude zaslána i na MASky. V plánu máme uveřejnění v tiskovině U nás 
v kraji. Návrhy na nominace přijímá Regionální pracoviště MVĆ v HK. Cena je udělována 
osobám činným v oblasti tradičních lidových řemesel, kteří ovládají nebo zachovávají 
dovednosti, znalosti a technologie v oboru tradiční rukodělné výroby a předávají je svým 
následovníkům.  
Dále v oblasti TLK je z grantového programu MK realizován MVČ v HK projekt zpracovávající 
betlémářství v našem kraji, následně bude realizován zápis na krajský seznam nemateriálních 
statků TLK, záměrem je také zapsat vambereckou krajku na národní seznam. V následujících 
dvou letech chystá Regionální pracoviště pro TLK ve spolupráci s odd. kultury zpracovat a 
vydat dvoudílnou publikaci o nositelích ocenění Zlatý kolovrat a Mistr tradiční rukodělné výroby 
Královéhradeckého kraje. V souvislosti s oceněním budeme oslovovat umělecké a technické 
školy na zpracování návrhu na cenu a loga.  
 
K bodu 6 
Dotační programy v kultuře a památkové péči – analýza situace 2018, návrh 2019  
Členům výboru byla formou prezentace podána analýza situace v dotačních programech 
v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018 a návrhu na rok 2019. Členové výboru byli 
seznámeni s procentem úspěšnosti žadatelů u programu obnova památkového fondu, v 
letošním roce 37%, a se saturací finančních požadavků, v letošním roce 33%. U dotačního 
programu na podporu kulturních aktivit byla úspěšnost žadatelů 56% a saturace finančních 
požadavků 28%. Z analýzy vyplynulo, že oblast kultury a památkové péče patří k oblasti s 
nejnižší saturací finančních požadavků v rámci krajských dotačních programů. V mezikrajském 
porovnání finančních alokací na dotační programy v oblasti kultury a památkové péče je 
Královéhradecký kraj na posledním místě. Dále byla provedena analýza individuálních dotací 
KHK v roce 2018 a v reakci na to navrženy možné další dotační tituly. Pokud by se dotační 
programy v roce 2019 navýšily i o rozdělené částky na kulturní projekty z individuálních dotací, 
částka by činila celkem včetně dotačních programů 27,5 mil. Kč (data za období 1-9/2018 + 
alikvótní částka na 4. čtvrtletí 2018), v mezikrajském porovnání by se zařadil na místo 
uprostřed. Na úroveň saturace žádostí v 75% by se KHK kraj dostal při navýšení alokací na 30 
mil. Kč. 
Následovala diskuze členů výboru k uvedené analýze. Bc. Miroslav Matějka, Dis., vznesl dotaz 
k případným novým navrhovaným dotačním okruhům na rok 2019, kde dle jeho názoru chybí 
oblast divadla, hudby a dalších oblastí kultury a je upřednostňována oblast filmu (bylo 
upřesněno ze strany odboru KP, že tyto návrhy vznikly na základě analýzy administrovaných 
žádostí o individuální dotace v letošním roce), dále se vyjádřil, že podpora kultury v našem kraji 
je žalostná. Paní náměstkyně Berdychová seznámila členy výboru s připravovaným navýšením 
finančních alokací na dotační programy v kultuře a PP, kultura na 5 mil., PP na 12 mil. a 
zmínila, že koaliční jednání jsou velmi složitá. Dále se rozvinula diskuze na zvýšení podpory pro 
o.p.s. a regionálních funkcí knihoven. Ing. arch. Jan Falta sdělil názor, že grantové programy by 
se neměly množit, okruhy by ale měly být stanoveny tak, aby žádosti byly mezi sebou dobře 
měřitelné přes hodnotící kritéria. 
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Hlasování: 
         Pro    9 
         Proti    0 
         Zdržel se   2 
 
 
USNESENÍ 16/86/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í 

doporučení navýšení alokace dotačních programů tak, aby v mezikrajském srovnání 
byl Královéhradecký kraj alespoň uprostřed 

   
   
Odchod pana předsedy MUDr. Finka v 14:45 hod., řízením výboru pověřen Ing. arch. Jan Falta  
 
 
K bodu 7 
Národní program pro podporu cestovního ruchu – publikace Záštity Rady 
Královéhradeckého  
 
Záměrem oddělení kultury je vydat publikaci ke kulturním akcím s trvalou záštitou Rady 
Královéhradeckého kraje, která ještě nebyla doposud realizována. V současné době se úsek 
cestovního ruchu zapojuje do výzvy k předložení žádosti o dotaci z Národního programu 
podpory cestovního ruchu, podprogramu Marketingové aktivity v CR, k jehož žádosti 
připojujeme i naše marketingové aktivity v oblasti kultury (které v tomto případě koordinujeme i 
se sportem a volnočasovými aktivitami). Bude se jednat o dodání grafického návrhu brožury 
včetně tisku obsahující 34 nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcí, brožura bude 
v česko-anglické jazykové mutaci, v nákladu 6 tis. ks. Realizace je počítána na listopad 2018 – 
únor 2019. Celý rozpočet projektu je 428 tis. Kč, aktivity na brožuru představují zhruba polovinu. 
Dotace činí 50% z uznatelných nákladů projektu. 
 
K bodu 8 
Různé 
 
K bodu 9 
Závěr 
 
Ing. arch. Jan Falta poděkoval členům Výboru pro kulturu a památkovou péči za účast na 
jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:20 hodin 
jednání ukončil.  

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


