
Z á p i s 
 

z 4. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

konaného dne 11.4.2017 od 14 hod. 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 

Přítomni:  MUDr. Zdeněk Fink, Ladislav Bílek, Ivan Doležal, Josef Dvořák, Ing. arch. 
Jan Falta, PaedDr. Josef Lukášek, František Kinský, Miroslav Kodydek, Vít 
Kotrbáček, Ing. Anna Maclová, Pavel Marek, Bc. Miroslav Matějka, DiS.,  
Ing. Martin Soukup, Jana Šandová, DiS., Bc. Jaroslava Vydarená 

 
 
Hosté: Mgr. Martina Berdychová, Ing. Milan Smolík, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, 

DiS., Ing. Marcela Holda, DiS., Andrea Mazurová, Mgr. Jan Kapusta, Mgr. 
Naděžda Machková Prajzová, Ph.D. 

 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu a hostů jednání 
3. Volba ověřovatele zápisu 
4. Představení činnosti příspěvkových organizací Královéhradeckého Muzea východních 
Čech v Hradci Králové a Galerie výtvarného umění v Náchodě 

5. Výsledky jednání hodnotících komisí pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do 
dotačních programů 17KPG 

6. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury za rok 2016 
7. Projekt Herecký dům Viktorka – žádost o individuální dotaci 
8. Různé 
9. 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 přešel k následujícím bodům jednání. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu a hostů jednání 

 
Program čtvrtého jednání výboru byl jednomyslně schválen. Schváleni byli také přítomní 
hosté jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 



 
 
USNESENÍ 4/19/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. s c h v a l u j e 
1. program na 4. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 

2. hosty na 4. jednání 
 

Hlasování: 
Pro:   - 13 
Proti:  - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan PaedDr. Josef Lukášek a Josef Dvořák.  
 
USNESENÍ 4/20/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. v o l í 
1. pana PaedDr. Josefa Lukáška ověřovatelem zápisu 
2. pana Josefa Dvořáka ověřovatelem zápisu 

 
Hlasování:  
Pro:   - 13 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
Příchod člena výboru Ing. Martina Soukupa 14:10 
 
K bodu 4 
Představení činnosti příspěvkových organizací Královéhradeckého Muzea východních Čech 

v Hradci Králové a Galerie výtvarného umění v Náchodě 
 
Předseda výboru vyzval paní ředitelku Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. 
Naděždu Machkovou Prajzovou, Ph.D., aby přestavila činnost organizace. Paní ředitelka 
v úvodu představila stručně historii organizace a její strukturu. Dále informovala o 
strategických cílech a zařazení muzea mezi vědecko-výzkumné instituce. Dále pohovořila o 
jednotlivých projektech, zhodnotila návštěvnost a seznámila členy výboru s hospodařením 
instituce, s finančními prostředky z externích zdrojů a výsledky auditů. Krátce nastínila i nově 
připravovaný projekt ITI týkající se modernizace depozitářů, technického a technologického 
zázemí muzea. Nastínila dlouhodobý problém s nedostačujícími prostory pro depozitáře a 
přírodovědeckou sbírku. Dále informovala o udělených cenách, spolupráci s ostatními 
vědecko-výzkumnými organizacemi, školami a členství v mezinárodních a národních 
asociacích. 
 



Předseda výboru dále uvítal ředitele Galerie výtvarného umění v Náchodě Mgr. Jana Kapustu 
a předal mu slovo, aby i on představil výboru činnost galerie. Pan ředitel seznámil členy 
výboru s historií galerie a jejím sbírkovým fondem, zejména vyzdvihl unikátnost sbírky 
ruského malířství a výstavních prostor bývalé zámecké konírny. Seznámil členy výboru 
s výstavní, edukační a publikační činností. Nastínil také některé problémy týkající se 
nedostatku finančních prostředků na nákupy sbírkových předmětů, nedostačujících prostor 
pro oborové depozitáře i provozní zázemí galerie. Po zodpovězení otázek ohledně nákupu 
sbírkových předmětů předseda poděkoval oběma ředitelů za jejich prezentace. 
 
Příchod členky výboru Ing. Maclové 14:29 
 
USNESENÍ 4/21/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
1. představení činnosti příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Muzea 

východních Čech v Hradci Králové 
2. představení činnosti příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Galerie 

výtvarného umění v Náchodě 
 

Hlasování: 
Pro:   - 15 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
Odchod hostů Mgr. Naděždy Machkové Prajzové, Ph.D., Mgr. Jana Kapusty 
 
 
K bodu 5 
Výsledky jednání hodnotících komisí pro hodnocení žádostí o dotaci podaných do dotačních 

programů 17KPG 

 
Předseda výboru předal slovo vedoucímu oddělení krajských dotací Ing. Bc. Miroslavu 
Mejstříkovi, který představil přítomným členů výsledky jednání hodnotící komise grantových 
programů v oblasti kultury na rok 2017, seznámil členy výboru se systémem hodnocení a 
přidělování bodů. Informoval členy výboru, že na příští jednání předloží výboru návrh 
grantových programů v oblasti kultury a památkové péče na rok 2018. 
 
USNESENÍ 4/22/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í   
informaci o výsledcích jednání hodnotící komise grantových programů v oblasti kultury a 
památkové péče pro rok 2017  
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotačních prostředků v oblasti 
kultury a památkové péče pro rok 2017 

 

Hlasování: 
Pro:   - 15 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 



 

 
K bodu 6 
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury za rok 2016 

 
Členům výboru byl zaslán materiál – Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření 
příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem na úseku kultury v roce 
2016 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. Plány činnosti všech příspěvkových organizací 
byly splněny. Materiál byl členy výboru vzat na vědomí bez připomínek. 
 

USNESENÍ 4/23/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e   n a   v ě d o m í   
zprávu o činnosti příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury za rok 2016 

 

Hlasování: 
Pro:   - 15 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 

K bodu 7 
Projekt Herecký dům Viktorka – žádost o individuální dotaci 
 
Usnesením č. 3/17/2017/VKP byl na program 4. jednání znovu zařazen bod týkající žádosti o 
dotaci na projekt Herecký dům Viktorka. Člen výboru PaedDr. Josef Lukášek informoval 
členy výboru o návštěvě uvedeného objektu a včetně ukázky pořízené fotodokumentace. 
Následně proběhla diskuze členů výboru o výši dotace včetně návrhů na její ponížení. Ing. 
arch. Jan Falta upozornil na srovnání se žádostmi v grantovém programu na obnovu 
památkového fondu, výši poskytnutých dotací a množství žadatelů v rámci celého 
Královéhradeckého kraje. Po ukončení diskuze předseda výboru navrhl nedoporučit uvedenou 
žádost o dotaci na projekt Herecký dům Viktorka ke schválení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje. 
 
USNESENÍ 4/24/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje  
žádost pana Tomáše Magnuska na projekt Herecký dům Viktorka ke schválení 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

 

Hlasování: 
Pro:   - 10 
Proti:   - 3 
Zdržel se:  - 2 
 
 
K bodu 8 
Různé 

 
Přítomnými členy nebyly vzneseny žádné návrhy. 
 



 
 
 
 
K bodu 9 
Závěr 

 

Závěr 
 
Předseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru  
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:20 hodin jednání 
ukončil.  
 
 
 
 
 

……………………….   ……………………….  ………………………. 
předseda výboru       ověřovatel zápisu      ověřovatel zápisu 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 


