Název
Pořadové číslo
Termín zasedání

Výbor pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje

05/2021
2. 12. 2021
Předsedající: Jiří Knotek
Přítomni: Jiří Knotek, Ing. Pavel Maňásek, Radim Krsička, Radim Kop,
Jaroslav Holík, Mgr. Roman Hoza Rudolf Seifert (příchod 15.40)
Omluveni: Mgr. Miroslav Kašný, Petr Matoušek, MBA
Hosté: Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní pro kulturu a památky –
Popis
online, Mgr. Mária Fekar, vedoucí odd. kultury
Místo zasedání: KÚZK, zasedací místnost č. 1448
Začátek a konec zasedání: 15.30 – 16.45
Ověřovatel zápisu: Mgr. Roman Hoza
Zapisovatel: Jana Mikulincová
Stav
Dokončen
Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (online), Jiří Knotek, Ing. Pavel
Účastníci schůze Maňásek, Petr Matoušek, MBA, Radim Krsička, Radim Kop, Jaroslav
Holík, PhDr. Romana Habartová, Mgr. Mária Fekar, Jana Mikulincová

1/VKP05/2021 – Zahájení
Předseda Jiří Knotek přivítal přítomné členy VKP a zahájil 5. zasedání Výboru pro kulturu
a památky ZZK (dále jen „VKP“) v 15.30 hodin. Dle zjištěné přítomnosti šesti členů konstatoval
jeho usnášeníschopnost, p. Rudolf Seifert se k jednání výboru přidal v 15.45.
Paní radní Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. se z důvodu nemoci účastnila jednání online.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Roman Hoza.
Následovalo představení a schválení Programu jednání v této podobě:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Kontrola plnění usnesení
Projednání materiálů, které budou předloženy Zastupitelstvu ZK dne 13. 12. 2021
Informace odboru Kultury a památkové péče
Diskuse, různé
Závěr

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Program pátého zasedání byl schválen.
2/VKP05/2021 – Kontrola plnění usnesení
Na předchozím zasedání Výboru dne 9. 9. 2021 bylo přijato následující usnesení:
07/VKP04/2021 - Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 2.
kolo.
Usnesení byla přijata a tyto body byly schváleny Zastupitelstvem ZK na zasedání dne
13. 9. 2021.
3/VKP05/2021 – Informace o materiálu, který bude projednán na zasedání ZZK
13. 12. 2021

Vedoucí odboru kultury a památkové péče, PhDr. Romana Habartová, představila přítomným
členům VKP materiály, které bude projednávat ZZK dne 13. 12. 2021.
Materiály včetně příloh byly s předstihem zaslány členům VKP k prostudování.
Usnesení
08/VKP05/2021

Výbor pro kulturu a památky ZZK
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
Schválit

Kultura - dodatek ke zřizovací listině Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Důvodová zpráva:

Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (příloha P01) je
předkládaný z důvodu změny rozsahu nemovitého majetku, se kterým je organizace
oprávněna hospodařit. Jde o změny provedené na základě revize katastru nemovitostí v
k. ú. Drnovice u Valašských Klobouk, kdy ze strany katastrálního úřadu došlo ke sloučení
pozemků, které jsou užívány společně a tvoří jeden funkční celek (příloha P02). Pozemková
parcela č. 3465/3 k. ú. Drnovice je společně užívaná jako jeden celek společně s pozemkovou
parc. č. 3465/12, p. č. 3465/10 a p. č. 3465/9 vše k. ú. Drnovice. Parcely byly sloučeny do
pozemkové parcely 3465/13 k. ú. Drnovice. Provedením změny nebyla dotčena vlastnická
práva a rozsah vlastnictví zůstal nezměněn. Dotčené parcely jsou součástí národní kulturní
památky (rejstř.č. 153 v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), jejich sloučením nedojde
ke změně ochrany (příloha P03). Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jakožto subjekt
hospodařící s majetkem ZK, vyrozumí o této změně nejpozději do 30 dnů od provedení změny,
Národní památkový ústav.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení
09/VKP05/2021

Výbor pro kulturu a památky ZZK
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
Schválit

Kultura - výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2022
1) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3.017.000 Kč Knihovně Kroměřížska,
příspěvková organizace, IČO 00091120, se sídlem Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž,
na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2022 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. xxxx-21-P05;
2) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3.148.000 Kč Knihovně Bedřicha Beneše
Buchlovana, příspěvková organizace, IČO 00092118, se sídlem Velehradská 714, 686 01
Uherské Hradiště, na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce
2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. xxxx-21-P06
3) poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2.991.000 Kč Masarykově veřejné
knihovně Vsetín, IČO 00851817, se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na zajištění
výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace, dle přílohy č. xxxx-21-P07.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.

4/VKP05/2021 - Informace odboru kultury a památkové péče
Radní Fišerová informovala o složité situaci v oblasti kultury, z důvodu epidemie Covid 19 se
postupně ruší řada akcí, což negativně ovlivňuje kulturní dění „nejen“ v ZK.
 Požadavky na vrácení nevyčerpaných finančních prostředků za II. pol. r. 2021 – zatím
částky nejsou konečné, aktuálně dochází k rušení akcí, bude nutné usilovat, aby byly
peníze vráceny zpět do oblasti kultury.
 Do rozpočtu r. 2022 je zahrnuta mj. podpora obnovy venkova, rozpočet se bude
projednávat na ZZK 13. 12. 21 – radní požádala členy výboru, kteří jsou současně
zastupiteli ZK, aby podpořili tento bod.
 2. 12. probíhalo v dopoledních hodinách online jednání s MK za účasti p. radní
Fišerové a p. vedoucí Habartové ve věci Národního plánu obnovy na léta 2022-2025,
obě seznámily přítomné s projednávanou problematikou (budování kreativních center,
edukace, hodnotící komise, obálková metoda, peníze do regionů, představení
projektových fiší…)
 Po Praze jsme ZK jako druhý nejlepší v oblasti Kreativního odvětví
 Důležitá je připravenost ZK k čerpání finančních prostředků.
 Předány informace o podfinancování platů v paměťových institucích ZK v oblasti
kultury.
 Předány informace o stavu a vývoji 4 velkých projektů spolufinancovaných z IROP,
vázaných na příspěvkové organizace (Hospodářský dvůr Rymice, NKP Staré Město,
Zámek Kinských Valašské Meziříčí, Tragédie na Ploštině).
Předseda poděkoval za informace a předal slovo vedoucí oddělení kultury Mgr. Márii Fekar,
která informovala:
 o zrušení slavnostního předávání cen „Pro Amicis Musae“, které se mělo uskutečnit
30. 11. 2021 v Městském divadle Zlín. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
byla akce odložena na I. čtvrtletí r. 2022.
 Pozvala všechny zúčastněné na společné on-line setkání k vyhodnocení projektu Kul
05-2019 Otevřené brány.
 Setkání se uskutečnilo v úterý 7. prosince 2021 od 9:00 hodin. Projekt je realizován již
třináct let, je pozitivně hodnocen a je o něj zájem, stal se inspirací pro jiné kraje a města
v ČR (po ukončení výboru byla všem členům odeslána emailem pozvánka s odkazem
k připojení, stejně jako všem členů RZK).
Vedoucí Habartová sdělila další informace z odboru kultury a památkové péče:




Lidovou stavbou Zlínského kraje pro rok 2021 byla vyhlášena venkovská usedlost
v Karolince - Raťkově, a to Rodový shluk Orságů – Chalupy Pod šenkem č. p. 285. O
obnovu objektu se zasloužila jeho majitelka Petra Kňourková. Stavba tak díky tomu
může nyní sloužit k trvalému i příležitostnému bydlení.
Majitelce vítězné stavby Petře Kňourkové předala ocenění v prostorách krajského
úřadu společně s finanční odměnou 50 tisíc korun radní Zlínského kraje pro kulturu
Zuzana Fišerová.
S mimořádným úspěchem se setkávají zpěvníky: Zlínský kraj v lidové písni (okres Uh.
Hradiště, Zlín a Vsetín). Denně přichází poptávka od občanů, kde je možné zpěvníky
zakoupit. Zpěvníky byly vydány v nákladu 1 000 ks, svazky byly poskytnuty
k propagačním účelům kraje, např. setkání starostů s hejtmanem v Luhačovicích
v listopadu 2021, je nutné vstoupit do jednání s KH a v rámci edičního plánu ZK hledat
cestu reedice. Možnou cestou je tisk ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, kde
je možný prodej knih. Na území kraje působí přes čtyři stovky folklorních spolků a
(soubory, muziky, sbory), jež by pro svou činnost knihy potřebovaly, stejně jako školy
a knihovny.

5/VKP05/2021 – Diskuse, různé
Pan Holík se dotazoval na NKP Ploština, který navštívil v květnu 2021.
Vedoucí odboru kul a pp, p. Habartová vysvětlila aktuální situaci a stav projektu Tragédie na
Ploštině, kde probíhá rekonstrukce spolufinancována z IROP s předpokládanými náklady ve
výši 128 mil. Kč. Dochází k rekonstrukci a dostavbě objektu čp. 23, který se navrátí do
poválečného stavu s citlivou ukázkou života na „Nové Ploštině“. Pro objekt jsou plánovány
nové expozice, objekt přístavby bude sloužit jako zázemí pro návštěvníky Ploštiny. Nově
vzniká atraktivní návštěvnické zázemí v prostoru bývalého amfiteátru, kde vzniká atraktivní
sugestivní expozice provázející událostmi, které se staly v průběhu času za výpovědí
pamětníků – tzv. Paměť národa, budou zde zaznamenány výpovědi pamětníků a potomků
tragédií postižených rodin. Je restaurován NKP protifašistického odboje. K tvorbě expozic byl
sestaven tým (M. Poláková, M. Kristek, J. Koníček, Ladislav Gargulák, Daniel Gargulák, R.
Habartová, ředitel muzea P. Hrubec a autor expozice a kurátor O. Machálka). Pan Holík
poděkoval za vyčerpávající odpověď k dění na Ploštině.
Diskuze pokračovala otázkou p. Radomila Kopa, který se dotazoval na čtyři velké projekty
IROP. Paní Habartová obsáhleji sdělila, že se jedná o projekty, které patří do programu IROP
(Integrovaný regionální operační program) a jsou Národními kulturními památkami nebo
kulturními památkami Zlínského kraje. Kromě památníku Ploština uspěly v žádosti o dotaci
další tři paměťové instituce zřizované Zlínským krajem, jedná se o:
* Muzeum Kroměřížska – projekt Hospodářský dvůr v Rymicích s předpokládanými náklady
asi 130 mil., akce je ve fázi předávání stavby a zahájení dodávek interiéru, dokončení je
předpokládáno v červnu 2022;
* Slovácké muzeum v Uh. Hradišti – projekt Revitalizace Národních kulturních památek Velké
Moravy s předpokládanými náklady120 mil. Kč, akce má dokončenou stavební část, byl vybrán
dodavatel interiéru, dokončení je předpokládáno v červnu 2022;
* Muzeum Regionu Valašsko – revitalizace Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, v rámci
projektu dochází k postupnému vybudování depozitářů a expozic s předpokládanými náklady
117 mil. Kč, dokončena a předána byla hlavní část objektu, kde byly zahájeny dodávky
interiéru, ve skluzu jsou stavební práce probíhající na objektu technického zázemí zámku, zde
budou uplatněny sankce na dodavatele (předpoklad dokončení 12/2021), celkové dokončení
je předpokládáno nejpozději v červnu 2022.
Další dotaz od p. Holíka se týkal srovnání Muzea v přírodě v Rymicích a zdejší renesanční
tvrzí s tvrzí v Kurovicích, která je dle p. Holíka opomíjena a nevěnuje se jí taková pozornost
jako Rymicím.
Paní Habartová sdělila, že tvrz Kurovice není majetkem Zlínského kraje. Zlínský kraj má velké
kulturní bohatství, které spočívá v jedinečném historickém dědictví hmotné i nehmotné kultury.
V souladu s platnou legislativou Zlínský kraj zřídil Fond Zlínského kraje, prostřednictvím něhož
podporuje tyto aktivity v oblasti kultury a památkové péče.
V rámci Fondu ZK jsou stanoveny pravidla pro všechny žadatele jednotně z důvodu
transparentnosti a nestrannosti rozdělování veřejných finančních prostředků.
Nelze zvýhodňovat jeden soukromý subjekt, který vlastní jednu z mnoha kulturních památek
na území ZK, před ostatními. Nelze srovnávat péči o vlastní majetek ZK s podporou
soukromého subjektu. Pan Malina jako vlastník tvrze může každoročně předkládat ve
vypsaném termínu žádost o dotaci na obnovu dané kulturní památky, na zachování a obnovu
kulturně-historických hodnot. Žádosti musí vždy splňovat kritéria a podmínky dotačních titulů.
Na kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, kterou tvrz
Kurovice je, může majitel žádat z Programu KUL03 dotaci až do výše 300 tis Kč.
Je běžné, že si žadatelé finančně nákladné práce spojené s obnovou památky rozdělí do
několika etap, žádají tak několik let po sobě nejvyšší možnou částku. Hlavním předpokladem
pro úspěch v rámci hodnocení žádostí je dobře připravený projekt včetně projektové
dokumentace vypracované v souladu s principy památkové péče. Oddělení památkové péče

pořádá pro potencionální žadatele každoročně metodický seminář. Kdykoliv je možné se na
administrátora Programu KUL03 obrátit s prosbou o konzultaci či metodickou pomoc při
přípravě žádosti a všech povinných příloh k ní.
Odbor kultury administruje rovněž Program KUL01 na podporu kulturních akcí, z něhož
občanské sdružení Tvrz Kurovice v posledních letech získává dotace. Akce na Tvrzi Kurovice
jsou tak pravidelně podporovány z uvedeného dotačního titulu, který administruje odbor
kultury a památkové péče. Z a poslední roky získal celkem 177.000 Kč:
2019 - 58.100,- Kč
Historické dny na Tvrzi Kurovice 2019
2020 - 61.900,- Kč
Historické dny na Tvrzi Kurovice 2020
2021 - 57.000,- Kč
Historické dny na Tvrzi Kurovice 2021
6. 12. RZK schválila Tvrzi Kurovicích dar ve výši 100.000,- Kč.

6/VKP05/2021 - Závěr
Předseda poděkoval paní radní, vedoucí odboru a všem členům za účast a spolupráci v tomto
roce. Další zasedání výboru se uskuteční v příštím roce 2022, datum zatím nebyl stanoven.

Ve Zlíně dne 8. 12. 2021

…………………………
Jiří Knotek
předseda výboru

………………………..
Mgr. Roman Hoza
ověřovatel zápisu

