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Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého 

kraje v roce 2017 

1. zasedání  

17. ledna 2017 od 14 do 16:10 hodin v zasedací místnosti č. 04 budovy „B“ Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 
 

 organizační záležitosti:  

 Předání jmenovacích listů,  

 odsouhlasení jednání jednou za měsíc, podpora výjezdních jednání, 

  předání návštěvnických karet členům, kteří nejsou zastupiteli,  

 ověřovatelem pro usnesení předseda Výboru p. Dubský (v případě vypracování zápisu 

na žádost, ověřovatel bude navržen i s ostatních členů Výboru) 

 Jednací řád Výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK 

 Návrh na složení výběrové komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury a památkové 

péče 

 Seznámení o činnosti odboru kultury a památkové péče za minulé období 

 Seznámení s dotačními programy –  

 Program podpory stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles 

působících na území Ústeckého kraje na rok 2017  

 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017  

 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 

krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017  

 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017 

 Vyvolání jednání u náměstka hejtmana k rozpočtu kraje na rok 2018 a další období 

Ukládá: 

1) Mgr. Radkovi Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, připravit návrh termínů 
a míst pro konání jednotlivých zasedání Výboru a po konzultaci s předsedou Výboru uskutečnit 
hlasování per rol lam tak, aby bylo možné předložit materiál s uvedeným plánem práce Výboru 
k projednání v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 20. 2. 2017.  

2) Ing. Jaroslavu Dubskému, předsedovi Výboru, v termínu do příštího zasedání Výboru, zjistí 
situaci k možnosti zajištění služebních automobilů na výjezdní zasedání pro členy Výboru.  

3) Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje a Ing. Jaroslavu Dubskému, předsedovi Výboru, 

aby vyvolali jednání u náměstka hejtmana Mgr. Martina Kliky, MBA, ve věci úpravy finančních 

prostředků určených pro dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2018 a 

následující období. 

              Termín: 6. března 2017 

SPLNĚNO 
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2. zasedání  

V termínu od 23. do 27. ledna hlasování per rollam – termíny jednání Výboru pro 1. pololetí 2017: 

21. března 2017 od 10 hodin – ÚSTÍ NAD LABEM - Krajský úřad Ústeckého kraje 

 Problematika dotačních programů Ústeckého kraje a jejich financování v příštích letech 

 Přebírání sbírky manželů Zemanových v Žatci 

11. dubna 2017 od 10 hodin – RUMBURK - Muzeum v Rumburku – pobočka příspěvkové organizace 

Oblastního muzea v Děčíně 

 Činnost Oblastního muzea v Děčíně a jeho poboček v Rumburku a Varnsdorfu 

 Prohlídka nově opravených prostor Muzea Rumburk 

16. května 2017 od 10 hodin – TEPLICE - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková 

organizace (případně 

 Regionální muzeum v Teplicích, p. o. 

 MÍSTO JE JEŠTĚ V JEDNÁNÍ! Jsou v plánu stavební úpravy hvězdárny a byli bychom rádi, abyste ji viděli 

ještě před přestavbou - 

 zjišťujeme vhodnost termínu 

 Problematika příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury 

 Informace o činnosti navštívené příspěvkové organizace 

13. června 2017 od 10 hodin - JIMLÍN U LOUN - Zámek Nový Hrad 

 Seznámení s činností příspěvkové organizace kraje 

 Prohlídka prostor zámku 

Plán práce Výboru bude průběžně doplňován dle aktuálních potřeb Ústeckého kraje na úseku 
kultury a památkové péče, požadavků Zastupitelstva či ostatních Výborů. 
 
 
 

3. zasedání  

21. března 2017 od 12:45 do 14:15 hodin v zasedací místnosti č. 04 budovy „B“ Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 
 
 Cena hejtmana – vyhodnocení podaných nominací 

 Záměr odkupu pozemků pro Archeologický skanzen v Březně u Loun 

 

Ukládá: 

pracovníkům oddělení kultury do příštího jednání Výboru vypracovat přehled výše dotací 

Ústeckého kraje přidělených profesionálním divadlům a filharmonii za posledních 10 let a 

přehled počtu divadelních představení s počtem návštěvníků za předcházející období. 

Termín: 16. dubna 2017 

SPLNĚNO 
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4. zasedání  

11. dubna 2017 od 10:00 do 12:15 hodin v Muzeu Rumburk – pobočky Oblastního muzea 
v Děčíně, příspěvkové organizace 
 

    Muzeum ve Varnsdorfu – informace o situaci 

 Informace o aktivitách Oblastního muzea v Děčíně a Muzea Rumburk 

d o p o r u č e n í 

 při přípravě rozpočtu Ústeckého kraje na další období projednat možnost financování stálých 

profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje 

s výhledem na celé V. volební období s přesahem jednoho roku do dalšího volebního období 

ve výši nejméně 10 mil. Kč s tím, že by byla pevně stanovena pravidla pro % rozdělení mezi 

stávající scény s návrhem: 

Severočeská filharmonie Teplice               35% 

Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o.       35% 

Docela velké divadlo, o.p.s.                         15% 

Činoherní studio v Ústí nad Labem            15%. 

Pokud by se změnil počet podporovaných stálých profesionálních scén, bylo by procentuální 

rozdělení upraveno. 

(hlasování: 7 – 0 – 0) 

 hledat možnosti pro získání budovy Muzea Varnsdorf do majetku kraje s tím, že pracovníci 

odboru kultury a památkové péče připraví studii na provozování tohoto objektu. 

       SPLNĚNO 

 

 

5. zasedání  

16. května 2017 od 10:00 do 13:10 hodin v  Severočeské hvězdárně a planetáriu v Teplicích, 
příspěvkové organizaci - v prostorách hvězdárny 
 
 Informace k aktivitám Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích 

 Prohlídka prostor hvězdárny 

Ukládá: 

 PhDr. Petr Hrubý  - do příštího jednání rozeslat členům Výboru základní informace                                                   

k zámku v Milešově 

 Pracovníci odboru KP  - do příštího jednání zjistit ve spolupráci s odborem sociálním               

současnou situaci k zámku v Milešově 

 rozeslat členům Výboru návrhy na medaili hejtmana Ústeckého kraje s tím, že členové 

Výboru mohou doplnit návrhy na ocenění 

SPLNĚNO 
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6. zasedání  

6. června 2017 od 10:00 do 14:15 hodin v prostorách Zámku Nový Hrad, příspěvkové organizace, 
v Jimlíně u Loun 
 
 Organizační záležitosti – stanovení termínů a místa konání pro II. pololetí 2017 

 Informace k převzetí umělecké sbírky „FLORSALON – současné umění a dialog s minulostí“                   

 Informace k aktivitám na Zámku Nový Hrad 

 Prohlídka prostor zámku 

Ukládá: 

 PhDr. Petr Hrubý  -  rozeslat členům Výboru základní informace k zámku v Milešově 

 Pracovníci odboru KP - rozeslat členům Výboru uzavřenou darovací smlouvu s manželi 

Zemanovými + přiblížení problematiky vznikající galerie v Žatci   

SPLNĚNO 

 

7. zasedání  

12. září 2017 od 10:00 do 13:30 hodin v prostorách zámku v Milešově 
 
 Informace z jednání orgánů Ústeckého kraje 

 Budova muzea ve Varnsdorfu – informace k jednání 

 Zámek v Milešově – informace o historii a současnosti 

 Různé 

 Prohlídka prostor zámku 

Ukládá: 

Pracovníkům odboru KP  

 zajistit spolupráci s investičním odborem k vypracování zprávy o stavu budovy a předběžného 

propočtu oprav souvisejících s rekonstrukcí objektu bývalého muzea ve Varnsdorfu - Poštovní 

čp. 415, parc. č. st. 1583, k.ú. Varnsdorf.  

 ve spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu zpracovat koncepci využití objektu zámku v 

Milešově. 

Termín: do konce roku 2018 

SPLNĚNO 

 

8. zasedání  

10. října 2017 od 10:00 do 12:45 hodin ve Varnsdorfu  

 

 Budova muzea ve Varnsdorfu – informace k jednání 

 Plán investičních záměrů odboru kultury a památkové péče 

 Prohlídka prostor budovy bývalého muzea ve Varnsdorfu 

d o p o r u č e n í 
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 Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit převzetí objektu bývalého muzea Varnsdorfu - Poštovní 

čp. 415, parc. č. st. 1583, k.ú. Varnsdorf - od současného vlastníka Města Varnsdorf do majetku 

Ústeckého kraje. 

(hlasování: 5 – 0 – 0) 

 prioritu č. 1 v plánovaných investičních záměrech v oblasti kultury pro opravu budovy muzea 

ve Varnsdorfu. 

 uvolnění finančních prostředků na podporu Programu podpory aktivit stálých profesionálních 

divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018 při 

schvalování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 ve výši 10 mil. Kč. 

 (hlasování: 5 – 0 – 0) 

 

9. zasedání  

14. listopadu 2017 od 10:00 do 14:15 hodin v Oblastním muzeu v Mostě, příspěvkové organizaci 
 
 Záměr sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě s Oblastním muzeem v Mostě 

 Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2018 

 Město Blšany – žádost o prodloužení termínu čerpání neinvestiční dotace dle smlouvy č. 16/SML3060 

 Informace o činnosti Oblastního muzea v Mostě, příspěvkové organizace 

 Prohlídka muzea  

Ukládá: 

 vedoucímu odboru kultury a památkové péče Mgr. Radkovi Spálovi, aby ve spolupráci 

s odborem informatiky nadále pracoval na zhotovení elektronické žádosti pro dotační 

programy v oblasti památkové péče. 

SPLNĚNO 

d o p o r u č e n í 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje  

 rozhodnout o sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizaci, 

s Oblastním muzeem v Mostě, příspěvkovou organizací 

(hlasování: 7 – 0 – 0) 

 stanovit předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na 

stanovený účel dotačního programu 

 „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles 

působících na území Ústeckého kraje na rok 2018“ 

 na částku 10 mil. Kč. 

(hlasování: 8 – 0 – 0) 

 schválit vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 v oblasti kultury a památkové péče: 

 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 
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 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelní souborů a hudebních 
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018 

 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 

 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 

(hlasování: 7 – 0 – 0) 

10. zasedání  

12. prosince 2017 od 10:00 do 14:10 hodin v Hasičském muzeu v Krupce 

 

 Organizační záležitosti – schválení plánu práce na 1. pololetí 2018 

 Hodnocení činnosti Výboru v roce 2017 

Po projednání: 

 t r v á   n a   p ů v o d n í m   d o p o r u č e n í 
k otázce slučování Galerie výtvarného umění v Mostě s Oblastním muzeem v Mostě, 

příspěvkových organizací, s tím, že by měla být pro vedoucího galerie zřízena funkce náměstka 

ředitele muzea. 

(hlasování: 8 – 0 – 0) 

 u k l á d á 
předsedovi Výboru projednat s Mgr. Martinem Klikou, MBA, DBA, 1. náměstkem hejtmana, 

navýšení finančních prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 na celkovou částku 

10 mil. Kč pro Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a 

hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018. 

Termín: do konce ledna 2018 

SPLNĚNO 

d o p o r u č e n í 

 zařazení nemateriálního statku „Krušnohorská hračka“ do Seznamu nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury Ústeckého kraje 

(hlasování: 8 – 0 – 0) 
 

 Informace o aktivitách v Krupce  

 Prohlídka Hasičského muzea a hradu v Krupce 
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Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 

2018 

11. zasedání  

16. ledna 2018 od 10 do 13:50 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. února 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. března 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 
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14. zasedání  

10. dubna 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 
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. května 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 
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16. zasedání  

21. června 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 

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. září 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 
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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 

 

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. listopadu 2018 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové 

organizaci 

na: 

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

připravených pavilonů k oslavě 100. výročí samostatného Československého státu. 
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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 

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. ledna 2019 – od 10 hodin - Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech 

v Mostě, v.v.i.  

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

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

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

příspěvková organizace 

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

11. června 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  
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ČINNOST VÝBORU PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI 

ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2019 

 

21. zasedání  

8. ledna 2019 od 10:00 do 12:15  hodin v prostorách Ústavu archeologické památkové péče 

severozápadních Čech, v.v.i., v Mostě 

 

 Informace o činnosti Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. (dále jen 
ÚAPP) 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 
 

 Projednání koncepce rozvoje ÚAPP v letech 2020 – 2024 a poskytnutí institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj této organizace: 
 

o Výbor po projednání doporučil Zastupitelstvu Ústeckého schválit 

 Koncepci rozvoje Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, 

veřejné výzkumné instituce na léta 2020 – 2024.  

 Poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná 

výzkumná instituce na léta 2020 – 2024. 

Úkol pro Ing. Jaroslava Dubského 

Projednat s investičním odborem možnost zajištění finančních prostředků na potřebnou opravu pláště 

budovy ÚAPP.                                                                                   

SPLNĚNO 

 

 Informace o podaných žádostech v rámci Programu podpory aktivit stálých profesionálních 
divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 
 

o Výbor po projednání doporučil Zastupitelstvu schválit:  
předložený návrh výše dotací v rámci Programu podpory aktivit stálých profesionálních 

divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 dle 

Protokolu o výběru projektů v rámci „Programu podpory aktivit stálých divadelních souborů 

a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019“ vyhotoveného na 

základě hodnocení došlých žádostí v daném programu Výběrovou komisí pro hodnocení 

dotací Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého kraje. 
 

 Informace k podané žádosti o finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí 
knihoven Ústeckého kraje na rok 2019 
 

o Výbor po projednání doporučil Zastupitelstvu schválit:  
předložený návrh Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 

na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 7 630 tis. Kč mezi jednotlivé pověřené 

knihovny Ústeckého kraje takto: 

Městská knihovna Děčín:      1 530 tis. Kč 

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov  1 235 tis. Kč 

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích    1 860 tis. Kč 

Městská knihovna Louny                       803 tis. Kč 
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Městská knihovna Žatec            337 tis. Kč 

Městská knihovna Most            767 tis. Kč 

Regionální knihovna Teplice     1 098 tis. Kč. 

 

22. zasedání  

26. února 2019 od 10:00 do 11:45 hodin v zasedací místnosti č. 04 v přízemí budovy „B“ 

Krajského úřadu Ústeckého kraje  

 

 Koncepce depozitářů příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 
 

 Informace o podaných žádostech v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 
2019 
 

o Výbor po projednání doporučil orgánům Ústeckého kraje: 
schválit předložený návrh výše dotací v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na 

rok 2019 dle Protokolu o výběru projektů v rámci „Programu podpory regionální činnosti na rok 

2019“ vyhotoveného na základě hodnocení došlých žádostí v daném programu Výběrovou 

komisí pro hodnocení dotací Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče Rady 

Ústeckého kraje. 

 
23. zasedání  

12. března 2019 od 10:00 do 11:45 hodin v zasedací místnosti č. 04 v přízemí budovy „B“ 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 

 Informace k podaným nominacím na Cenu hejtmana Ústeckého kraje 

 Informace o podaných žádostech v rámci dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 
2019 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 

 

24. zasedání  

9. dubna 2019 od 10:00do 12:00 hodin v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění 

v Litoměřicích, příspěvkové organizace 

 

 Hodnocení nominací na Cenu hejtmana Ústeckého kraje 
 

o Výbor po projednání navrhl 2 vhodné kandidáty pro ocenění Cenou hejtmana:  
Miroslava Rejhu  a The Boom Beatles Revital Band and Orchestra 

bez stanoveného pořadí. 

 Informace o činnosti Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

 Prohlídka prostor galerie 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 
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Úkol pro Ing. Jaroslava Dubského:  

zjištění situace ohledně odprodeje zámku v Liběšicích, prověření možnosti zvýhodnění podmínek k 

případnému odkoupení objektu obcí Liběšice 

Termín: 14. května 2019                                                  

SPLNĚNO 

 

 25. zasedání 

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM v termínu 10. 4. 2019 – 17. 4. 2019 
 

Proběhlo hlasování per rollam o pořadí: 

            Členové výboru rozhodli o návrhu pořadí: 

         1. The Boom Beatles Revital Band and Orchestra  - 5 hlasů 

         2. Miroslav Rejha                                                          - 4 hlasy 

 

26. zasedání  

14. května 2019 od 10:00 do 11:30 hodin v prostorách Oblastního muzea v Děčíně, 

příspěvkové organizace 
 

 Informace z jednání orgánů kraje 

 Informace o činnosti Oblastního muzea v Děčíně 

 Prohlídka prostor muzea a remorkéru 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 

 

27. zasedání  

11. června 2019 od 10:00 do 14:15 hodin v prostorách Státního zámku Ploskovice  
 

 Organizační záležitosti – plán práce pro 2. pololetí 2019 

 Informace z jednání orgánů kraje 

 Program podpory stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na 
území Ústeckého kraje na rok 2020 
 

o Výbor po projednání doporučil orgánům Ústeckého kraje: 
a) schválit vyhlášení dotačního titulu Programu podpory stálých profesionálních  divadelních 

souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2020. 

b) navýšení alokace finančních prostředků pro Program na záchranu a obnovu kulturních 

památek pro rok 2020 v rámci rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 nejméně na 20 mil. 

Kč v souladu s uzavřenou koaliční smlouvou. 

Úkol pro Ing. Jaroslava Dubského 

Přednést požadavek Výboru dle usnesení č. 7/27/2019  Zastupitelstvu Ústeckého kraje. 

Termín: 9. září 2019                                                                                                  

SPLNĚNO 
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 Informace ke správě památkových objektů Národním památkovým ústavem 

 Informace o aktivitách na zámku v Ploskovicích 

 Prohlídka prostor zámku a zámeckého parku 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 

 

28. zasedání  

10. září 2019 od 10:00 do 13:20 hodin v prostorách Severočeské hvězdárny a planetária 

v Teplicích, příspěvkové organizaci 
 

 Seznámení s fungováním elektronického systému rozesílání materiálů pro zasedání výborů a komisí 

 Informace z jednání orgánů kraje 

 Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2020 
 

o Výbor po projednání doporučil orgánům Ústeckého kraje: 
Zastupitelstvu Ústeckému kraji schválit dotační programy v oblasti kultury a památkové péče 

pro rok 2020. 

 Informace o činnosti Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích 

 Prohlídka prostor hvězdárny 
o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 

 

29. zasedání  

8. října 2019 od 10:00 do 13:00 hodin v Pětipsech  

 

 Informace o záchraně zámku v Pětipsech 

 Prohlídka objektu zámku 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 

 
30. zasedání  

12. listopadu 2019 od 10:00 do 12:45 hodin v obci Lipová 
 

Výbor nebyl usnášení schopný, proto došlo k dodatečnému hlasování per rollam: 
 

 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících 
na území Ústeckého kraje na rok 2020 
 

o Výbor po projednání doporučil Zastupitelstvu schválit:  
předložený návrh výše dotací v rámci Programu podpory aktivit stálých profesionálních 

divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 dle 

Protokolu o výběru projektů v rámci „Programu podpory aktivit stálých divadelních souborů a 

hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019“ vyhotoveného na základě 

hodnocení došlých žádostí v daném programu Výběrovou komisí pro hodnocení dotací 

Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého kraje. 

 

 Zajištění regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje na rok 2020 
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o Dne 12. listopadu 2019 bylo rozdělení finančních prostředků pro RF projednáno i v pracovní 
skupině hejtmana = financování RF v současné době probíhá prostřednictvím Fondu Ústeckého 
kraje jako individuální dotace, přesto že se nejedná o dotaci z vyhlášeného dotačního programu 
=) povinnost pro kraje poskytnout finanční prostředky na RF vychází ze zákona č. 257/2001 Sb. 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů („knihovní zákon“) 
 

Pracovní skupina hejtmana odsouhlasila rozdělení finančních prostředků dle předloženého 

upraveného návrhu rozdělení na jednotlivé pověřené knihovny Severočeskou vědeckou 

knihovnou v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, beze změny – hlasování 5 – 0 - 0 

 

NÁVRH ROZDĚLENÍ: 

Městská knihovna Děčín:                            1 530 tis. Kč  

Chomutovská knihovna:                             1 235 tis. Kč  

Knihovna KHM Litoměřice:                         1 860 tis. Kč  

Městská knihovna Louny:                              804 tis. Kč  

Městská knihovna Žatec:                               337 tis. Kč  

Městská knihovna Most:                               766 tis. Kč  

Regionální knihovna Teplice:                    1 098 tis. Kč 
 

 Informace o aktivitách v obci Lipová 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 
 

Úkol pro odbor kultury a památkové péče: 

Zjistit finanční zatížení pověřených knihoven na krytí navýšení platů zaměstnanců zajišťujících výkon 

regionálních funkcí. 

Termín 10. prosince 2019        

SPLNĚNO 

Předseda výboru Ing. Jaroslav Dubský vzal na sebe úkoly k řešení: 

Prodiskutovat možnosti jiného způsobu financování výkonu regionálních funkcí než je individuální 

dotace - např. v rámci schvalovaného rozpočtu pro odbor kultury a památkové péče jako samostatný 

řádek v rozpočtu 

Prodiskutovat možnost navýšení finančních prostředků na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

Ústeckého kraje ve spojitosti na navyšování platů. 

Termín: září 2020 

PLNĚNO  

 

31. zasedání  

10. prosince 2019 od 10:00 DO 13:15 hodin v prostorách Infocentra hornické krajiny 

Krupka 

 Organizační záležitosti – Plán práce Výboru na rok 2020                                                                                
                                              Hodnocení činnosti Výboru za rok 2019 
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 Informace o projektu Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví na období 2021 - 2030  

 Informace o zařazení hornické kulturní krajiny Krušnohoří do seznamu památek UNESCO                             

 Informace o aktivitách v obci Krupka 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 
 

 

 

 

 

ČINNOST VÝBORU PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI ZASTUPITELSTVA 

ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2020 
 

32. zasedání  

14. ledna 2020 od 10:00 DO 11:45 hodin v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizaci – nově zrekonstruované budově Wolfrumovy vily 

 Informace o činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 
 

o Výbor po projednání vzal na vědomí podané informace 
 

Úkol 

Ing. Jaroslav Dubský 

Vyjednat konkrétní termín pro schůzku v prostorách zahrady zámku v Liběšicích ohledně jednání o 

odstranění ohrožujícího stavu historického skleníku za účasti představitelů Národního památkového 

§stavu, Krajské majetkové a Ústeckého kraje. 

Termín: 18. února 2020 

SPLNĚNO 

Proběhlo zasedání v zasedací místnosti 04 v přízemí budovy B Krajského úřadu Ústeckého kraje 

d o p o r u č e n í   

zaměstnancům kraje nechat zpracovat strategii využití zámku v Milešově po té, co budou přesunuty 

sociální služby do nové budovy. V případě nezájmu kraje o prostory zámku, oslovit Ministerstvo kultury 

České republiky. 

 
33. zasedání  

18. února 2020 od 10:00 DO 11:45 hodin v zasedací místnosti 04 v přízemí budovy B 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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 Informace o podaných žádostech v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 
2020 
 

o Výbor po projednání doporučil orgánům Ústeckého kraje: 
schválit předložený návrh výše dotací v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na 

rok 2020 dle Protokolu o výběru projektů v rámci „Programu podpory regionální činnosti na rok 

2020“ vyhotoveného na základě hodnocení došlých žádostí v daném programu Výběrovou 

komisí pro hodnocení dotací Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče Rady 

Ústeckého kraje. 

 

 

34. zasedání  

3. března 2020 od 10:00 DO 13:30 hodin v zasedací místnosti 04 v přízemí budovy B 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 
o bere na vědomí podané informace k projektu: "Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury 

a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030" a k její první fázi - vypracované evaluace a 
analýzy stávající Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 
podané Ing. Petrem Štětkou, manažerem firmy Moore Czech Republic s tím, že vidí nedostatky 
v jejím zpracování. 

o  určuje další postup při přípravě a zpracování "Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví 
Ústeckého kraje 2021-2030": 
a) na každém dalším zasedání Výboru proběhne prezentace přípravy nové Strategie 

b) s dostatečným předstihem budou členům Výboru rozeslány podklady k prostudování. 

 

 Informace o podaných žádostech v rámci dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 

2020 
 

o Výbor po projednání doporučil orgánům Ústeckého kraje schválit: 

a)  předložený návrh výše dotací v rámci Programu na záchranu a obnovu drobných 

památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 dle 

Protokolu o výběru projektů v rámci „Programu na záchranu a obnovu drobných 

památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020“ 

vyhotoveného na základě hodnocení došlých žádostí v daném programu Výběrovou 

komisí pro hodnocení dotací Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče Rady 

Ústeckého kraje. 

b)  předložený návrh výše dotací v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních 

památek Ústeckého kraje pro rok 2020 dle Protokolu o výběru projektů v rámci 

„Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020“ 

vyhotoveného na základě hodnocení došlých žádostí v daném programu Výběrovou 

komisí pro hodnocení dotací Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče Rady 

Ústeckého kraje. 
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35. zasedání  

DUBEN 

Stav nouze – odpadlo plánované zasedání výboru dne 14. dubna 2020 v Oblastním muzeu 

v Chomutově, příspěvkové organizaci – rozeslané hlasování per rollam: 
 

 Hodnocení nominací na Cenu hejtmana Ústeckého kraje rozhodnuté hlasováním per rollam v 
termínu od 7. do 30. dubna 2020: 
 

         Výbor po celkovém hlasování navrhl pořadí jednotlivých kandidátů pro ocenění Cenou hejtmana:  

o 1. Mgr. Jan Zástěra    16 bodů 

o 2. Folklorní soubor Lužičan, z.s.  11 bodů 

o 3. Spolek The Boom    10 bodů-

__________________________________ 

o 4. Pavel Chaloupka     8 bodů 
o 5. manželé Zemanovi                               3 body 

             

36. zasedání 

Stav nouze – odpadlo plánované zasedání výboru dne 12. května 2020 v na zámku Stekník 

Zasedala pouze hodnotící komise na rozdělení dotací v Programu na záchranu a obnovu kulturních 

památek Ústeckého kraje ve stejném složení jako výbor. 

 

37. zasedání 

9. června 2020 od 10:00 do 11:15 hodin v zasedací místnosti 04 budovy „B“ Krajského úřadu 

Ústeckého kraje       

 Informace z jednání orgánů kraje 

 Projednání dotačních titulů v oblasti kultury a památkové péče na rok 2021 

 Závěrečné hodnocení činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého 
kraje za celé volební období 

 

38. zasedání 

9. září 2020 od 10:00 do XX:XX hodin v prostorách Zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun  

 Informace z jednání orgánů kraje 

 Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2021 
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Úkoly přecházející do příštího volebního období 

 Zajistit finanční prostředky pro krajské dotační programy v oblasti kultury a památkové péče, včetně 
finančních prostředků na činnosti spojených s výkonem regionálních funkcí pověřených knihoven 
v Ústeckém kraji. 

 Zajistit finanční podporu významným kulturním zařízením jako jsou divadla, filharmonie apod. 
v Ústeckém kraji pomocí dotačních titulů a prioritně zajistit mezinárodní, národní a krajská 
postupová kola, soutěže a přehlídky. 

 Podporovat aktivity v oblastech zapsaných  památek Ústeckého kraje či usilujících o zápis na 
Seznam světového dědictví UNESCO.  

 Nadále se seznamovat s činností kulturních organizací zřizovaných Ústeckým krajem. 

 Podporovat činnost odborné Komise pro tradiční lidovou kulturu v kraji. 

 Účastnit se akcí dotovanými z rozpočtu Ústeckého kraje, reprezentovat na nich Ústecký kraj a 
případně provádět jejich kontrolu. 

 Hodnotit došlé nominace v souvislosti s vyhlášením soutěže o Cenu hejtmana Ústeckého kraje pro 
oblast kultury.  

 Pružně reagovat na vzniklé problémy v oblasti kultury a památkové péče.   
 

 

 


