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Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého 

kraje v roce 2018 

11. zasedání  
16. 1. 2018 od 10 hodin v prostorách Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště v Ústí nad Labem 

 Zajištění regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje:  

Nové Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje a vzorová smlouva 

v návaznosti na převedení pod Fond Ústeckého kraje jako individuální dotace + rozdělení 

finančních prostředků mezi jednotlivé pověřené knihovny  

 Informace z oblasti památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 2017 – 2018 – Mgr. Jana 

Kuráňová 

 Informace o činnosti Národního památkového ústavu  - PhDr. Petr Hrubý 

 Prohlídka národní kulturní památky - Kostel svatého Floriána v Krásném Březně 

12. zasedání  
27. 2. 2018 od 11 do 11:45 hodin v zasedací místnosti č. 04 v přízemí budovy B Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

 Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2018 
Seznámení s podmínkami podaných žádostí a s formálním hodnocením podání odborem KP 

u:  

o Programu podpory stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles 

působících na území Ústeckého kraje na rok 2017  

o Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017  

o Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 

krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017  
 

 Informace z jednání orgánů kraje: 
Regionální funkce knihoven Ústeckého kraje   
odstoupení od smlouvy s manželi Zemanovými – sbírka FLORSALON 
 

13. zasedání  
6. 3. 2018 od 10 do 10:45 hodin v zasedací místnosti č. 04 v přízemí budovy B Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

 Dotační programy v oblasti památkové péče: 
o Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018  

 Cena hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2018 - informace o ukončení podání nominací 
k hodnocení Ceny hejtmana – v oblasti kultury a památkové péče 9 osobností 

14. zasedání  
10. 4. 2018 od 10:00 do 12:45 hodin v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové 
organizaci 

 Cena hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2018 
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n á v r h pro Radu a následně Zastupitelstvo Ústeckého kraje se třemi kandidáty na cenu 

hejtmana v tomto pořadí: 

 1. prof. PhDr. Vlastimil Kobrle 

 2. Severočeská filharmonie Teplice 

 3. PhDr. František Ledvinka 

 

 Informace o aktivitách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 

 Prohlídka prostor galerie 

Problematika dalšího využití prostor zámku v Milešově 

Výbor po projednání 

u k l á d á 

Ing. Jaroslavu Dubskému projednat problematiku dalšího využití prostor zámku v Milešově s paní radní 

Jitkou Sachetovou a s náměstkem hejtmana PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, a na příštím zasedání 

seznámit ostatní členy o jejich postoji k dané problematice. 

Termín: 15. května 2018                                                                                      SPLNĚNO 

15. zasedání  
15. 5. 2018 od 10:00 do 13:15 hodin v prostorách Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové 

organizaci 

 Informace z jednání o problematice dalšího využití prostor zámku v Milešově 

 Informace z jednání orgánů Ústeckého kraje 

 Informace o aktivitách Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace 

 Prohlídka prostor muzea 

Problematika oznámení neposkytnutí dotace  

Výbor po projednání 

u k l á d á 

Ing. Jaroslavu Dubskému projednat s Ing. Jaroslavou Kusznirukovou, z odboru strategie přípravy a 

realizace projektů, otázku formulace vyrozumění o neposkytnutí dotací z fondu Ústeckého kraje pro 

žadatele o dotaci. 

Termín: 19. června 2018                                                                             SPLNĚNO 

16. zasedání  
21. 6. 2018 od 10:00 do 13:45  hodin v prostorách zámku Krásný Dvůr 

 Nakládání s majetkem kraje 
o o došlé písemné nabídce starostky Města Žatec, s pověřením členů Rady Města Žatec 

usnesením č. 701/17 ze dne 16. 10. 2017, k převzetí zřizovatelských funkcí 

Regionálního muzea K. A. Polánka – nedoporučující stanovisko výboru 



Bod 23.6 příloha č. 2 

o o projeveném zájmu zpětného odkupu městem Žatec (za původně stanovených 

podmínek) objektu bývalé sušárny chmele v Žatci, která byla pořízena za účelem 

vybudování galerie pro uměleckou sbírku manželů Zemanových 

o o došlé písemné nabídce pro možnost prohlídky budovy bývalé jezuitské koleje 

v Litoměřicích zřizovateli Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 

příspěvkové organizace, která o daný objekt jeví zájem  

 Informace k dotačním programům v oblasti kultury a památkové péče 

 Informace o aktivitách zámku  

 prohlídka prostor zámku a zámecké zahrady 

17. zasedání  
11. 9. 2018 od 10:00 do 12:30 hodin v prostorách Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové 
organizace 

 Analýza variantního řešení organizačního uspořádání příspěvkových organizací GVU MO + 
OM MO 

              Výbor po projednání dne 11. září 2018   

               p o t v r z u j e  

své původní doporučení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ze dne 14. listopadu 2017 usnesením 

Výboru č. 5/9/2017 a následně 12. prosince 2017 usnesením č. 4/10/2017 - rozhodnout o 

sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizaci, s Oblastním muzeem 

v Mostě, příspěvkovou organizací, v souladu s předloženým doporučením vyplývajícím 

z provedené analýzy odbornou firmou.  

 Depozitáře příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury 
Výbor po projednání dne 11. září 2018 na základě odborné analýzy současných depozitních 
prostor Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace, v Oboře 
d o p o r u č u j e 

zajistit opravu získané budovy v ulici Poděbradova, v Lounech, pro účel zajištění nových 

depozitních prostor muzea.  
 

 Informace o aktivitách muzea  

 Prohlídka depozitáře Oblastního muzea v Lounech  

Úkol pro předsedu Výboru: 

 Ing. Jaroslav Dubský bude hledat možnosti dalšího využití chátrající budovy ozdravovny 

v Jetřichovicích. 

Termín: do konce roku 2018                                                                  PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ 

Úkoly pro vedoucího odboru KP: 

 Zajistit konání průběžných fyzických kontrol depozitářů příspěvkových organizací Ústeckého 

kraje. 

              Termín: průběžně                                                                                    PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ 

 Zajistit spolu s tiskovým oddělením publicitu v médiích k projednávané problematice slučování 

výše zmíněných příspěvkových organizací s vysvětlením celé situace v přímé spojitosti 

s projednáním v Radě Ústeckého kraje, aby se předešlo negativní zpětné reakci. 

Termín: říjen 2018                                                                                  SPLNĚNO 
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18. zasedání  
9. října 2018 od 10:00 do 12:30 hodin v prostorách zámku v Klášterci nad Ohří 

 Informace z jednání orgánů Ústeckého kraje 

 Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2019 

 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních 

těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 

Výbor po projednání dne 9. října 2018   

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vyhlášení a změnu harmonogramu Programu 

podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles 

působících na území Ústeckého kraje na rok 2019. 

 d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury 

a památkové péče na rok 2019: 

o Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 

o Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok   
2019 

o Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející                       
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019  

 Informace o aktivitách na zámku 

 Prohlídka prostor zámku v Klášterci nad Ohří  

 Odsouhlasení změny termínu a místa konání zasedání Výboru z původního: 

 6. 11. 2018 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové 

organizaci 

na: 

 25. 10. 2018 v prostorách Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích s prohlídkou 

připravených pavilonů k oslavě 100. výročí samostatného Československého státu. 

Úkol: 

Výbor žádá paní radní Jitku Sachetovou, aby vyvolala jednání s představiteli Statutárního města Ústí 

nad Labem o dalším fungování Severočeského divadla v Ústí nad Labem. 

                                                                                         BUDE PLNĚNO AŽ PO USTANOVENÍ VEDENÍ MĚSTA 

Úkol pro Ing. Jaroslava Dubského: 

vyvolat jednání k řešení situace pro získání navýšení finančních prostředků do Programu na záchranu a 

obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro účely zajištění 

oprav pomníků a památníků obětem 1. světové války, s tím, že nebudou pokráceny jiné požadavky na 

dotační programy v oblasti kultury a památkové péče.  

                                                                                            SPLNĚNO A HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ DO BUDOUCNA 
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Proběhla jednání – pro letošní rok nedojde v Programu na záchranu a obnovu drobných památek a 

architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje k žádné úpravě – opravy pomníků nebudou do 

programu zařazeny.  

Ing. Dubský hledá i jiné finanční zdroje pro účely zajištění oprav pomníků obětem 1. světové války na 

území Ústeckého kraje. 

19. zasedání  
25. října 2018 od 10:00 do 12:15 hodin v prostorách výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích         

 Příprava akce spojené s oslavou 100. výročí od vzniku samostatného Československého státu  

 Prohlídka prostor výstaviště  

 20. zasedání  
11. prosince 2019 od 10:00 hodin v Informačním centru v Krupce     
 

 Organizační záležitosti – schválení plánu práce na 1. pololetí 2019 
8. 1. 2019 – od 10 hodin - Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, 

v.v.i.  

26. 2. 2019 – od 10 hodin - KÚÚK Ústí nad Labem 

12. 3. 2019 – od 10 hodin KÚÚK Ústí nad Labem 

              10. 4. 2019 – od 10 hodin - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková 

organizace 

14. 5. 2019 – od 10 hodin - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace 

11. 6. 2019 – od 10 hodin - Zámek v Ploskovicích / Libochovicích – Národní kulturní památka 

Výbor bude při svých zasedáních v průběhu roku reagovat na potřebu projednání aktuální 

problematiky a materiálů předkládaných do orgánů kraje v oblasti kultury a památkové péče. 

 Tradiční lidová kultura Ústeckého kraje 

 Hodnocení činnosti Výboru v roce 2018 

 Informace o aktivitách v Krupce  

                         


