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                                                                      Zápis 
 
z 37. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

konaného  dne 11. září 2008 od 15 hodin v restauraci U svatého Lukáše v Hradci Králové v ulici 

Úzká č.p. 208. 

Přítomni: dle prezenční listiny   
 
Omluveni: Josef Ježek, Bc. Lubomír Franc, Ing. Vladimír Derner 
 
Přizváni: Ing. Pavel Bradík, Ing. Zdeněk Kraus, Mgr.A. Martina Kulhavá, PhDr. Pavel Mertlík 
 
Program: 
 

  1.  Úvodní slovo Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje  
  2.  Informace Ing. Zdeňka Krause, člena Rady Královéhradeckého kraje  
  3.  Návrh navýšení dotace pro festival Královéhradecké sborové slavnosti  
  4.  Rozdělení finanční rezervy z grantových programů vyhlášených v roce 2008  
  5.  Obecní knihovny a jejich plnění zákonné povinnosti připojení k internetu  
  6.  Informace o připravovaném přesídlení Střediska amatérské kultury Impuls  
  7.  Diskuse, různé  

 
  

37. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje řídila 
předsedkyně Výboru PaedDr. Marta Pohnerová. 

 
Zápis z 37. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
ze dne 4. června 2008 byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy výboru. 

 
Program 37. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy. 
 
K bodu 1 
Úvodní slovo Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje  
Hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Bradík poděkoval všem členům výboru za jejich čtyřletou 
práci, která přinesla v oblasti kultury a památkové péče mnoho prospěšného, zmínil např. příznivý 
ohlas veřejnosti na vyhlášení grantového programu na obnovu historických varhan. Přítomné 
obdaroval publikacemi a pozval je na otevření Křížové cesty v obci Kuks, které se uskuteční dne 4. 
října 2008. 
 
 USNESENÍ 37/27/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči  
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  úvodní slovo Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje 
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K bodu 2 
Informace Ing. Zdeňka Krause, člena Rady Královéhradeckého kraje  
Ing. Kraus rovněž poděkoval všem členům výboru za systematickou a odpovědnou práci např. při 
posuzování žádostí o granty, vypracování seznamu hodnotných památkově nechráněných objektů 
či doporučení nového programu na obnovu historických varhan. Vyzdvihl, že za čtyři roky práce se 
nevyskytly vážnější potíže a že výbor pracoval s příkladnou pravidelností a ve shodě. Zmínil rovněž 
úspěšný projekt Přístavba muzea války 1866 na Chlumu, který byl zařazen do evropských projektů. 
 
 USNESENÍ 37/28/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči  
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace Ing. Zdeňka Krause, člena Rady Královéhradeckého kraje 
 
K bodu 3 
Návrh navýšení dotace pro festival Královéhradecké sborové slavnosti  
Festivalu Královéhradecké sborové slavnosti, který se stal v našem kraji již tradiční a úspěšnou 
mezinárodní kulturní akcí a nad nímž převzala trvalou záštitu Rada Královéhradeckého kraje se 
z rozpočtu kraje poskytuje každoročně finanční částka ve výši 40 tisíc Kč. Vzhledem k rozsahu a 
kvalitě akce, k jejímu mezinárodnímu zastoupení i v porovnání s ostatními měřitelnými akcemi 
podobného typu, navrhuje výbor povýšit tuto částku na 100 tisíc Kč. Znamená to, že celková částka 
určená na projekty s trvalou záštitou rady kraje bude z kapitoly 16 - kultura posílena z původních 
2 205 tisíc Kč na 2 265 tisíc Kč. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -  0 
         Zdržel se               -  0 
 
 USNESENÍ 37/29/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči  
 
I. d o p o r u č u j e  
  navýšit finanční částku určenou na realizaci festivalu Královéhradecké sborové 

slavnosti ze 40 tisíc Kč na 100 tisíc Kč tak, že bude celková částka určená na 
kulturní akce s trvalou záštitou rady kraje posílena  z kapitoly 16 - kultura z 
původních 2 205 tisíc Kč na 2 265 tisíc Kč 

 
K bodu 4 
Rozdělení finanční rezervy z grantových programů vyhlášených v roce 2008  
 
Finanční rezerva z grantových programů na úseku kultury a památkové péče v roce 2008 činí 
celkem 415 tisíc Kč. Výbor navrhl na základě písemných žádostí jednotlivých žadatelů následující 
rozdělení:  
90 tisíc obci Olešnice v Orlických horách na opravu střechy v areálu kostela sv. Máří Magdaleny 
70 tisíc Kč Agentuře pro rozvoj Broumovska na realizaci akce Za poklady Broumovska 
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70 tisíc Kč městu Hořice na dofinancování opravy husitské mohyly 
20 tisíc Kč Kulturnímu sdružení Harant Pecka na vydání sborníku skladeb 
120 tisíc Kč obci Skuhrov nad Bělou na odkoupení sbírky výrobků firmy Porkert 
45 tisíc Kč xxxxxx z Opočna na opravu památkově prohlášené chalupy v Malé Úpě 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -   0 
         Zdržel se               -  0 
 
 USNESENÍ 37/30/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči  
 
I. d o p o r u č u j e  
  rozdělení finanční rezervy v celkové výši 415 tisíc Kč z grantových programů na 

úseku kultury a památkové péče v roce 2008: 
90 tisíc obci Olešnice v Orlických horách na opravu střechy v areálu kostela sv. 
Máří Magdaleny 
70 tisíc Kč Agentuře pro rozvoj Broumovska na realizaci akce Za poklady 
Broumovska 
70 tisíc Kč městu Hořice na dofinancování opravy husitské mohyly 
20 tisíc Kč Kulturnímu sdružení Harant Pecka na vydání sborníku skladeb 
120 tisíc Kč obci Skuhrov nad Bělou na odkoupení sbírky výrobků firmy Porkert 
45 tisíc Kč xxxx z Opočna na opravu památkově prohlášené chalupy v Malé Úpě 

 
K bodu 5 
Obecní knihovny a jejich plnění zákonné povinnosti připojení k internetu  
PhDr. Mertlík informoval o stavu připojení obecních knihoven k internetu. Knihovní zákon stanoví 
všem knihovnám evidovaným v registru Ministerstva kultury ČR umožnění bezplatného přístupu 
k informacím na internetu. Na dodržování zákona dohlíží Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové přes své pověřené knihovny. Současný stav je takový, že z 385 evidovaných knihoven 
zbývá 10 knihoven nepřipojených k internetu. Těmto knihovnám hrozí vyškrtnutí z registru MK ČR 
a následně oslabení výkonu regionálních služeb, zejména výpůjčky výměnných souborů, které byly 
dosud těmto knihovnám poskytovány. Pověřené knihovny mají dle pokynu SVK vypracovat seznam 
pracovišť ve svém regionu s návrhem, které služby budou nadále těmto knihovnám poskytovány 
včetně odůvodnění. Výbor navrhuje spolupůsobení krajského úřadu formou písemného 
upozornění adresovaného starostům obcí, které zmíněné knihovny zřizují. 
 
 USNESENÍ 37/31/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči  
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci PhDr. Mertlíka o problematice obecních knihoven v 

Královéhradeckém kraji, které nesplnily zákonnou povinnost připojení k 
internetu 
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K bodu 6 
Informace o připravovaném přesídlení Střediska amatérské kultury Impuls  
J. Vydarená informovala o možném přesídlení Střediska amatérské kultury Impuls do nebytových 
prostor na Eliščině nábřeží, kde dosud sídlila studovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové.  Rada města Hradce Králové schválila využití uvolněných prostor pro dětské oddělení 
Knihovny města Hradce Králové. Po té, co záměr schválila rada kraje, bylo zahájeno jednání 
s městem Hradec Králové o společném využívání těchto prostor. 
 
 USNESENÍ 37/32/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči  
 
I. d o p o r u č u j e  
  přesídlení Střediska amatérské kultury Impuls z Okružní 1130, 500 03 Hradec 

Králové do nebytových prostor na Eliščině nábřeží, Palackého č.p. 626 
 
K bodu 7 
Diskuse, různé  
Předsedkyně výboru PaedDr. Pohnerová poděkovala všem přítomným členům za pravidelnou 
účast na jednáních, za odvedenou práci a bezkonfliktní jednání. Rovněž poděkovala za spolupráci 
celému oddělení kultury a památkové péče. 
 
PhDr. Mertlík členy výboru blíže seznámil se zprávou "Kultura a památková péče - bilance za léta 
2005 - 2008", kterou vypracoval a která byla před jednáním elektronicky zaslána všem členům 
výboru. 
 
J. Vydarená informovala o záměru vydání publikace Za kulturou do Královéhradeckého kraje. 
Vydání této propagačně prezentační brožury je součástí projektu Cílená prezentace a propagace 
Královéhradeckého kraje jako celku, který byl schválen k poskytnutí dotace z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj Evropské unie. Textovou část publikace poskytne Královéhradeckému kraji na 
základě licenční autorské smlouvy PaedDr. Josef Lukášek. 
 
 USNESENÍ 37/33/2008/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči  
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  písemnou zprávu zpracovanou PhDr. Mertlíkem "Kultura a památková péče -

bilance za léta 2005 - 2008" 
II.  d o p o r u č u j e  
  schválit licenční smlouvu autorskou na zpracování textové části publikace Za 

kulturou do Královéhradeckého kraje 
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Vzhledem k tomu, že program  37.  jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončila předsedkyně výboru PaedDr. Marta 
Pohnerová jednání  v 18 hodin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     PaedDr.Marta Pohnerová 
              předsedkyně výboru 
 
 

Zapsala: J. Vydarená 
 


