
Z á p i s 
 

z 5. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 

konaného dne 9. 5. 2017 od 14 hod. 

Hvězdárna a planetárium, Hradec Králové 

 

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

Omluven:  František Kinský 
 
 
Hosté: Mgr. Martina Berdychová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS., Ing. Marcela 

Holda, DiS., Andrea Mazurová, Mgr. Miroslav Krejčí, PhDr. Michal Babík, 
Ing. JUDr. Rudolf Cogan, Ph.D. 

 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu a hostů jednání 
3. Volba ověřovatele zápisu 
4. Představení činnosti příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje –  

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové - Mgr. Miroslav Krejčí, ředitel 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně - PhDr. Michal Babík, ředitel 

5. Prezentace záměru vydání publikace o sbírkovém bohatství Královéhradeckého kraje – 
PhDr. Michal Babík 

6. Finanční příspěvky pro obecně prospěšné společnosti zřizované Královéhradeckým 
krajem a Statutárním městem Hradec Králové – Mgr. Martina Berdychová,  
Ing. Anna Maclová 

7. Návrh k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
Královéhradeckého kraje – Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku 

8. Dotační programy oblasti Kultura a památková péče na rok 2018, včetně obsahových 
náplní bodů – Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

9. Obec Sedloňov – žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně – 
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

10. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje –  
Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. 

11. Různé 
12. 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 program jednání výboru byl jednomyslně schválen. Schváleni byli také přítomní 
hosté jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 
USNESENÍ 5/25/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. s c h v a l u j e 
1. program na 5. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje včetně změny pořadí bodů a stažení bodu jednání: 
 

4. Finanční příspěvky pro obecně prospěšné společnosti zřizované 
Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové – Mgr. 
Berdychová, Ing. Maclová 

5. Návrh k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
Královéhradeckého kraje – Tradice generačního předávání krajkářství na 
Vamberecku 

6. Dotační programy oblasti Kultura a památková péče na rok 2018, včetně 
obsahových náplní bodů – staženo z programu 

7. Obec Sedloňov – žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové 
kázně 

8. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
9. Prezentace záměru vydání publikace o sbírkovém bohatství Královéhradeckého 

kraje – PhDr. Babík 
10. Různé 
11. Představení činnosti příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje –  

Regionální muzeum a galerie v Jičíně – PhDr. Babík, ředitel 
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové – Mgr. Krejčí, ředitel 

12. Závěr 
 

 
2. hosty na 5. jednání 

 

Hlasování: 
Pro:   - 11 
Proti:  - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
K bodu 3 
Volba ověřovatele zápisu 



 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Josef Dvořák.  
 
USNESENÍ 5/26/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. v o l í 
pana Josefa Dvořáka ověřovatelem zápisu 

 
Hlasování:  
Pro:   - 11 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
 
K bodu 4 
Finanční příspěvky pro obecně prospěšné společnosti zřizované Královéhradeckým krajem 

a Statutárním městem Hradec Králové – Mgr. Berdychová, Ing. Maclová 

 
Ing. Maclová seznámila členy výboru s rozpočty obecně prospěšných společností, jejichž 
společnými zakladateli jsou Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové. Dále 
informovala o potřebě navýšení finančních prostředků a to zejména na náklady na mzdy, které 
jsou pod úrovní průměrných platů obvyklých v těchto oblastech kultury. Členům výboru byla 
předložena tabulka s celkovými náklady a příjmy organizací s vyčíslenými podíly na 
financování (v %) města a kraje. Také končí 4leté období financování a budou nastavovány 
nová pravidla financování. Mgr. Berdychová informovala členy výboru, že uskutečnila 
návštěvy všech obecně prospěšných společností a byla seznámena s jejich hospodařením a 
potřebou navýšení finančních prostředků na provoz. Také se zmínila o potřebě revize 
zakládacích smluv včetně sjednocení smluvních podmínek pro všechny o.p.s. Z následující 
diskuze členů výboru vyplynulo, že kraj by měl v letošním roce poskytnout podíl ve výši 5% 
u těch organizací, kde je podfinancováno (Klicperovo divadlo a Filharmonie Hradec Králové). 
V dalších letech by se kraj měl podílet na financování o.p.s. minimálně podílem 10% na 
celkových nákladech.  
 
Příchod členů výboru - Bc. Matějka, DiS., Kodydek 14:19 hod. 
 
USNESENÍ 5/27/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
informace o hospodaření obecně prospěšných společností zřizovaných 
Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové 

II. pověřuje 
paní náměstkyni Mgr. Berdychovou dalšími jednáními o navýšení finančních 
příspěvků poskytovaných z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování 
provozních nákladů o.p.s. 

 
Hlasování: 
Pro:   - 13 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 



 
 
K bodu 5 
Návrh k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

Královéhradeckého kraje – Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku 
 
Členům výboru byly zaslány materiály informující o zřízení Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje v roce 2011 a schválení metodického pokynu 
pro vedení Seznamu Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/19/1019/2011. Dále 
členové výboru obdrželi Návrhový a evidenční list kulturního statku nominovaného na zápis 
do Seznamu – Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku. Návrh na zápis byl 
schválen bez připomínek. 
 
 
USNESENÍ 5/28/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. projednal   
návrh k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
Královéhradeckého kraje – Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku 
II. doporučuje 
návrh k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
Královéhradeckého kraje – Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku ke 
schválení 

 

 

 

Hlasování: 
Pro:   - 13 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 

 
K bodu 6 
Dotační programy oblasti Kultura a památková péče na rok 2018, včetně obsahových 

náplní bodů – staženo z programu 

 

 

K bodu 7 
Obec Sedloňov – žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

Oddělením metodiky a kontroly Královéhradeckého kraje byla provedena veřejnosprávní 
kontrola poskytnuté dotace u subjektu obec Sedloňov, kterému byla v roce 2015 poskytnuta 
dotace ve výši 170.000 Kč na projekt 15KPG02-0094 – Oprava hřbitovních bran.  

U obce Sedloňov bylo při daňové kontrole zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 147 a odst. 1 písm. a) a § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, čl. VIII odst. 12) Zásad pro čerpání finanční 
podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, čl. I. odst. 3 a čl. III. odst. 7 Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 15KPG02 – 0094 tím, že došlo 



ke zveřejnění Dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2015 ke Smlouvě o dílo na profilu zadavatele po 
zákonné 15 denní lhůtě; na profilu zadavatele byl Dodatek č. 1 zveřejněn dne 24. 2. 2017.  

Z následující diskuze členů výboru vyplynulo doporučení pro odd. krajských dotací zvážit 
důvody a výše sankcí uvedených v dotačních smlouvách, zejména u dotací poskytovaným 
obcím. 
 
USNESENÍ 5/29/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. projednal   
žádost obce Sedloňov o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
II. doporučuje 
prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

 

Hlasování: 
Pro:   - 13 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
 
K bodu 8 
Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 

V současné době jsou dotace a dary poskytovány z různých rozpočtových kapitol a jejich 
poskytování upravují různé předpisy. Jedním z úkolů zakotvených v Programovém prohlášení 
rady Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2020 bylo přepracování dokumentů 
upravujících poskytování dotací a grantů. Z tohoto důvodu je předkládán návrh Zásad pro 
poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jedná se o dokument, který 
má nahradit současné předpisy upravující poskytování dotací a darů Královéhradeckým 
krajem. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje mají být 
obecným dokumentem s tím, že podmínky pro poskytování dotací budou blíže upraveny 
v dotačních programech a smlouvách o poskytování dotací.   

Projednávání tohoto bodu se účastnil i pan náměstek Ing. JUDr. Rudolf Cogan, Ph.D. Zároveň 
byly vypořádány připomínky Ing. Arch. Falty k tomuto dokumentu. Ostatní členové výboru 
mohou své připomínky zaslat do týdne vedoucímu odd. krajských dotací Ing. Mejstříkovi. 

 
Příchod člena výboru – Ivana Doležala 14:39 hod. 
 
USNESENÍ 5/30/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. projednal   
návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
II. doporučuje 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady pro poskytování dotací a darů 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje po jejich dopracování 

 

 

 



Hlasování: 
Pro:   - 14 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
 
K bodu 9 
Prezentace záměru vydání publikace o sbírkovém bohatství Královéhradeckého kraje – 

PhDr. Babík 
Předseda krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Michal Babík představil členům 
výboru obrazovou publikaci s názvem Svědkové starých časů, kterou vydal Olomoucký kraj. 
Následně prezentoval záměr vydat obdobnou publikaci za Královéhradecký kraj, která by 
představila veřejnosti nejen sbírky muzeí zřizovanými krajem, ale i městy a obcemi. Jednalo 
by se zhruba o dvouletý projekt, do kterého by byli zapojeni jednotlivý pracovníci těchto 
organizací. Z diskuze členů výboru vyplynul zájem o vydání publikace. Pověřili pana 
předsedu krajské sekce asociace PhDr. Babíka rozpracováním záměru na realizaci včetně 
stanovení nákladů na vydání publikace. 
 

 
 
 
USNESENÍ 5/31/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

I. projednal   
záměr realizovat vydání publikace o sbírkovém bohatství Královéhradeckého kraje 
II. pověřuje 
pana předsedu krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Babíka rozpracování 
záměru na realizaci vydání publikace 

 

Hlasování: 
Pro:   - 14 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
K bodu 10 
Různé 

 
Předseda výboru informoval o nabídce uspořádání výstavy terakotové armády 
v Královéhradeckém kraji. Jedná se o masivní pohřebiště prvního čínského císaře Čchin Š-
chuang-ti. Kopie této armády byly přivezeny z Číny a čítají na 70 soch vojáků a 2 sochy koňů 
v životní velikosti, včetně zbraní. 
 
Odchod pana předsedy MUDr. Finka, který pověřil vedením jednání Ing. arch. Jana Faltu. 
 
K bodu 11 
Představení činnosti příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje –  

Regionální muzeum a galerie v Jičíně – PhDr. Babík, ředitel 

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové – Mgr. Krejčí, ředitel 

 



Ing. arch. Falta vyzval pana ředitele Regionálního muzea a galerie v Jičíně PhDr. Michala 
Babíka, aby seznámil přítomné s činností organizace. Na úvod byl promítnut krátký film, 
který zvítězil v několika soutěžích, mimo jiné i Paříži. Pan ředitel prezentoval činnost i 
strukturu organizace v číslech. Představil členům výboru čtyři typy prohlídek muzea a galerie. 
Informoval o počtech sbírkových předmětů, zaměstnanců a rozpočtu organizace. Zmínil 
zejména nedostatek depozitárních prostor.   
Dále členové výboru uvítali ředitele Hvězdárny a planetária v Hradci Králové Mgr. Miroslava 
Krejčího. Pan ředitel informoval členy výboru zejména o kulturní a edukační činnosti, 
programech pro mládež s cílem seznámit s poznatky v astronomii a příbuzných přírodních a 
technických vědách. Představil technické možnosti planetária a finanční náročnost nákupu 
licencí. Následovala vlastní prezentace programu v digitálním planetáriu.   
 
 

USNESENÍ 5/21/2017/VKP 
Výbor Královéhradeckého kraje 

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

Regionálního muzea a galerie v Jičíně 
2. představení činnosti příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Hvězdárny 

a planetária v Hradci Králové 
 

Hlasování: 
Pro:   - 13 
Proti:   - 0 
Zdržel se:  - 0 
 
K bodu 12 
Závěr 
 
Ing. arch. Falta poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru  
a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16:30 hodin jednání 
ukončil.  
 
 
 
 
…………………                                                       ………………………. 
předseda výboru                            ověřovatel zápisu 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 


