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                                                                      Zápis 
 
z 36. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného  dne 4. června 2008 od 14:30 hodin v budově obecního úřadu městysu Černý Důl se 

sídlem Černý Důl 48, 543 44. 

Přítomni :dle prezenční listiny   
 
Omluveni: J. Ježek, Ing. Soukup, Ing. Doskočil, J. Bartoš, Bc. Franc, PhDr. Mertlík, Mgr.A. 
Kulhavá 
 
Přizváni  : Mgr.A. Martina Kulhavá, PhDr. Pavel Mertlík 
 
Program: 
 
1. informace Ing.  Krause, starosty městysu Černý Důl,  o historii, kulturních památkách 

a současném vývoji obce 
2. postup schvalování, předkládání a financování projektů do  Operačních programů  

 
3. 
 

návrh na  rozdělení finanční rezervy z grantových programů vyhlášených pro rok  

4. návrh mimořádných odměn pro  občany za  práci ve  výboru zastupitelstva v roce  
2008  

5. 
 

návrh na  posílení finanční částky určené na  realizaci Hořického mezinárodního 
sochařského symposia 

6. informace z jednání rady  kraje, týkající se  převzetí a dofinancování nové  budovy 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové  

7. 
 

informace členů výboru o navštívených kulturních akcích  
 

 
 
 
36 jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje řídila 
předsedkyně Výboru PaedDr. Marta Pohnerová. 
 
Zápis z 36. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
ze dne 4. června 2008 byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy výboru. 

 
Program 36. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy. 
 
K bodu 1 
Informace Ing.  Krause, starosty městysu Černý Důl,  o historii, kulturních památkách a 
současném vývoji obce  
Starosta městysu Černý Důl připravil pro členy výboru obrazovou prezentaci kulturních památek, 
které se nacházejí na území obce, informoval o historii i současném vývoji obce a také obeznámil 
přítomné s plány do budoucna, kromě jiného s projektem vybudování muzea dolování kamene. 
Kulturní vyžití občanů je problematické, neboť obec nevlastní kulturní dům. 
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 USNESENÍ 36/20/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b   e   r   e      n   a      v   ě   d   o   m   í    
     informace Ing.  Krause, starosty městysu Černý Důl,  o historii, kulturních 

památkách a současném vývoji obce 
 
 
 
K bodu 2 
Postup schvalování, předkládání a financování projektů do  Operačních programů  
Členové výboru se seznámili s materiálem "Postup schvalování, předkládání a financování projektů 
do  Operačních programů", který jim byl před jednáním výboru elektronicky zaslán. S tímto 
materiálem výbor bez výhrad souhlasil. 
 
 USNESENÍ 36/21/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s   o   u   h   l   a   s   í    
     s předloženým materiálem "Postup schvalování, předkládání a financování 

projektů do  Operačních programů" 
 
 
 
K bodu 3 
Návrh na  rozdělení finanční rezervy z grantových programů vyhlášených pro rok  2008  
Finanční rezerva z grantových programů vyhlášených v roce 2008 činí celkem 717 tisíc Kč (710 
tisíc z památkových programů, 7 tisíc Kč z programu na podporu kulturních aktivit). Z této celkové 
částky bylo uvolněno 400 tisíc Kč pro potřeby církve, jež do září 2008 sama určí své priority. Ze 
zbývající částky výbor doporučuje poskytnout  100  tisíc Kč  městu Dobruška na  opravu rodného 
domu F.  L.  Věka, 30  tisíc Kč  městu Červený Kostelec na  dokončení započaté opravy soch a 50  
tisíc Kč  Agentuře pro  rozvoj Broumovska na  kalendář s historickými pohlednicemi (projekt č.  
KPG200803/41) - tedy celkem 180 tisíc Kč. V konečném stavu tedy zůstává z celkové částky 
určené na grantové programy finanční rezerva ve výši 137 tisíc Kč. 
 
 USNESENÍ 36/22/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d   o   p   o   r   u   č   u   j   e    
     schválit poskytnutí finančních prostředků v  celkové výši 180  tisíc Kč  z rezervy 

grantových programů pro rok  2008: 
1. 100  tisíc Kč  městu Dobruška na  opravu rodného domu F.  L.  Věka 
2. 30  tisíc Kč  městu Červený Kostelec na  dokončení započaté opravy soch 
3. 50  tisíc Kč  Agentuře pro  rozvoj Broumovska na  kalendář s historickými 
pohlednicemi (projekt č.  KPG200803/41) 
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K bodu 4 
Návrh mimořádných odměn pro  občany za  práci ve  výboru zastupitelstva v roce  2008  
Předsedkyně výboru přednesla návrh na rozdělení mimořádných odměn pro  občany za  práci ve  
výboru zastupitelstva v roce  2008. Členové výboru s tímto návrhem jednomyslně souhlasili - viz 
tabulka rozdělení. 
 
 
 USNESENÍ 36/23/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s   o   u   h   l   a   s   í    
     s návrhem mimořádných odměn pro  občany za  práci ve  výboru zastupitelstva v 

roce 2008  viz  příloha 
 
 
 
K bodu 5 
Návrh na  posílení finanční částky určené na  realizaci Hořického mezinárodního sochařského 
symposia  
Výbor doporučuje posílit finanční částku určenou na realizaci Hořického mezinárodního 
sochařského symposia (projekt s trvalou záštitou rady kraje) z 50 tisíc Kč na 100 tisíc Kč, což je 
výše, kterou sdružení v minulých letech pravidelně získávalo z grantového programu určeného na 
podporu kulturních aktivit. Tato finanční částka bude přidělena z jiných zdrojů a výše dotací 
ostatních kulturních akcí s trvalou záštitou rady kraje zůstane nezměněna. 
 
 
 USNESENÍ 36/24/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d   o   p   o   r   u   č   u   j   e    
     schválit posílení finanční částky určené na  realizaci Hořického mezinárodního 

sochařského symposia od roku  2009 na  částku 100  tisíc Kč 
 
 
 
K bodu 6 
Informace z jednání rady  kraje týkající se  převzetí a dofinancování nové  budovy Studijní a 
vědecké knihovny v Hradci Králové  
Ing. Kraus informoval o tom, že rada kraje na dnešním jednání nesouhlasila s převzetím a 
dofinancováním nové budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové s tím, že bude 
vyvoláno další jednání s Ministerstvem kultury České republiky o dofinancování stavby.  
 
 USNESENÍ 36/25/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b   e   r   e      n   a      v   ě   d   o   m   í    
     informaci Ing.  Krause  z jednání rady  kraje, týkající se  převzetí a dofinancování 

nové  budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
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K bodu 7 
Informace členů výboru o navštívených kulturních akcích  
PaedDr. Lukášek informoval o společném vystoupení českých a polských pěveckých sborů 
v Rychnově nad Kněžnou, které byly součástí Královéhradeckých sborových slavností. 
Předsedkyně výboru informovala o festivalu Febiofest 2008, dále o právě proběhlém hudebním 
festivalu Na jednom břehu v Hradci Králové a o chystaném křtu knihy Příběhy a pověsti 
z hradeckých parků a lesů, který se uskuteční dne 28. srpna 2008. J. Vydarená informovala o 
hlavním koncertu Královéhradeckých sborových slavností, který se uskutečnil 17. května 2008 
v sále Filharmonie Hradec Králové. Ing. Kraus informoval o Mezinárodním veletrhu Marmotec, 
který proběhl v italském městě Carrara a kde se v rámci výstavy kameníků a sochařů velmi úspěšně 
prezentovali studenti Stření kamenické a sochařské školy v Hořicích. 
 
 USNESENÍ 36/26/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b   e   r   e      n   a      v   ě   d   o   m   í    
     informaci jednotlivých  členů a hostů výboru o navštívených kulturních akcích 
 
 
 
 

Vzhledem k tomu, že program  36.  jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončila předsedkyně výboru PaedDr. Marta 
Pohnerová jednání  v 16.30 hodin.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 3. září 2008 od 15 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací 
místnosti č. P1.118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            PaedDr.Marta Pohnerová 
              předsedkyně výboru 
 
 

Zapsala: J. Vydarená 
 


