Dotační programy v oblasti kultury za rok 2017
V roce 2017 Olomoucký kraj ze svého rozpočtu přispíval na činnost a projekty v oblasti
kultury z dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2017,
z dotačního titulu Víceletá podpora významných kulturních akcí vyhlášeného v roce 2016
v Programu podpory kultury v Olomouckém kraji a také z individuálních žádostí.
Olomoucký kraj během roku 2017 podpořil pestrou směsici kulturních projektů nejrůznějšího
charakteru – hudební a folklórní festivaly a slavnosti, pěvecké či taneční soutěže, koncerty,
přehlídky, filmové festivaly i tvorbu filmů, které se natáčely v kraji, knihy či časopisy, které
v kraji vycházejí nebo se jej týkají. Podpora kraje se projevovala jak finančně tak morálně,
vedle peněžité pomoci totiž řadu akcí a projektů svou záštitou či osobní účastí podpořil jak
hejtman kraje, tak jeho náměstci.
Mezi akcemi podpořenými z rozpočtu Olomouckého kraje jsou světoznámé festivaly jako
Academia film Olomouc nebo Blues Alive Šumperk, desítky let trvající hudební přehlídky
typu Podzimní festival duchovní hudby Olomouc, Mezinárodní varhanní festival Olomouc,
Dvořákova Olomouc či Československý jazzový festival v Přerově, vedle nich se skví
novější projekty, které našly své místo na kulturní mapě našeho regionu jako například
Mezinárodní festival DIVADELNÍ FLORA, Divadlo Tramtárie nebo Olomoucké barokní
slavnosti.
Celoroční aktivity či projekty podpořené z rozpočtu kraje mají pevné základy v každodenní
činnosti kulturních zájmových sdružení, spolků, souborů, klubů ve vesnicích a městech kraje
a stojí na jednotlivcích i skupinách neustále přicházejících s novými nápady
a projekty, zajímajících se o dění kolem sebe a snažících se zpestřit, obohatit a zkultivovat
život ve svých obcích a městech, na lidech, kteří nedovolí, aby se naše domácí kultura
rozpustila v nějakém multikulturním kotli.
Vedle dotačních programů a individuálních žádostí kraj poskytl také podporu provozu Muzea
umění Olomouc ve výši 27 285 000 Kč, podle knihovního zákona kraj v roce 2017 poskytl
10 000 000 Kč na plnění regionálních funkcí knihoven.
Přehled počtu podpořených projektů a částek vydaných z rozpočtu kraje v roce
2017 nabízí následující tabulka:
Název dotačního
programu/druh finanční
podpory
Program podpory kultury
v Olomouckém kraji v r.
2017
Víceletá podpora
významných kulturních akcí
2016-2018
Regionální funkce knihoven

Počet
podpořených
aktivit/projektů
286
12

Muzeum umění Olomouc
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Poskytnutá poznámka
částka v Kč
18 633 000
8 100 0001/

8

10 000 000 VKOL jako krajská

1

27 285 000

knihovna a 7 pověřených
knihoven
Dotace na provoz dle
Základní smlouvy mezi MK
ČR a OK

Podpora plnění
regionálních funkcí divadel
a symfonických souborů
1/

3

1 628 000 Moravské divadlo Olomouc,
Moravská filharmonie
Olomouc a Divadlo
Šumperk

částka vydaná z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2017.

Významné investiční a rekonstrukční akce v roce 2017
Vlastivědné muzeum v Olomouci - zámek a park Čechy pod Kosířem; rekonstrukce
zámku a revitalizace zdejšího zámeckého parku běží od roku 2011. Za období 2011 –
2016 činí celková hodnota dosud vykonaných prací cca 117 mil. Kč. V září 2017 Rada
Olomouckého kraje schválila Koncepci rozvoje areálu zámku Čechy pod Kosířem. Materiál
nastiňující využití areálu tohoto zámku obsahuje také plánované investice na zámeckém
objektu a v parku v letech 2017-2021, které dosahují na objektu zámku částky 218 500 tis.
Kč a v parku 7 440 tis. Kč. Z těchto plánovaných investic se v roce 2017 realizovala např.
rekonstrukce bran zámeckého parku za 150 000 Kč a nákup zámeckého vybavení za
160 000 Kč (viz též tabulka Opravy a investice - rok 2017, oblast kultury).
V Koncepci jsou ovšem uvedeny také práce a investice, u nichž dosud nejsou známy jejich
náklady, tyto budou stanoveny připravovanými studiemi a záměry.
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.; 4. září 2017 byla zahájena významná stavební
akce „Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě
Helfštýn“. Jde o mimořádnou akci, která po dokončení významně rozšíří prohlídkovou
trasu a zvýší úroveň návštěvnického komfortu. Současně se rozšíří výstavní prostory
kovářské expozice. Cena díla činí 71 790 863,08 Kč, včetně DPH.
Další menší akcí byla oprava úseku obvodové hradby na severovýchodní straně hradu,
kterým pokračuje naplňování dokumentu „Výhledový plán údržby hradebního zdiva
Helfštýna“ zpracovaného již v roce 2013. Šlo o realizaci 4. etapy sanace zdiva okružní
hradby na hradě Helfštýně v hodnotě 976 041,55 Kč (viz též tabulka Opravy a investice rok 2017, oblast kultury).
Vedle výše uvedených investičních akcí je vhodné zmínit také další projekty.
Nejvýznamnější pro chod Vědecké knihovny v Olomouci byl postup v rámci projektu
IROP, na začátku roku 2017 byla podána žádost na stavbu depozitáře v Hejčíně na
pozemku Olomouckého kraje, nový depozitář bude mít i administrativní část pro odborná
pracoviště (knihárna, restaurátorské pracoviště a digitalizační pracoviště), momentálně
probíhá stavba, předpokládaný termín dokončení je na konci léta 2018.
Knihovna získá kvalitní prostor pro knihy, vystěhuje pronajatý sklad a uvolní další nevhodné
prostory. Významně se tak posílí kvalita péče o knihovní fondy krajské knihovny. Celkové
výdaje projektu činí 123 000 000 Kč; předpokládaná dotace 108 576 450 Kč.
Již v závěru r. 2016 byla zpracována studie využití evangelického červeného kostela
v Olomouci na třídě Svobody. Kostel dnes slouží pro VKOL jako sklad knih (zcela
nevyhovující). Po přesunutí zde dosud deponovaných knih do nového depozitáře
v Olomouci-Hejčíně bude kostel přeměněn na kulturně společenské a informační centrum.
V průběhu r. 2017 probíhala diskuse nad podobou a rozsahem rekonstrukce. Projektová
dokumentace přístavby a rekonstrukce Červeného kostela budou zpracovány na základě
průzkumů a podmínek OSPP a NPÚ. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace.
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Veřejností sledovanými objekty jsou Bezručovy domky v Kostelci na Hané, které spravuje
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. Rada Olomouckého kraje se 12. 6. 2017 zabývala
problematikou dalšího fungování a existence objektů bílého a červeného domku Petra
Bezruče a variantami jejich dalšího využití. Přijala usnesení, v němž schválila návrh
počítající s kompletní rekonstrukcí Červeného domku pro památník P. Bezruče a muzeum
a demolicí Bílého domku. Tento postup je také součástí strategického kulturního
rozvojového dokumentu, jímž je Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého
kraje pro období 2017 – 2020. Celkové odhadované propočtové náklady se pohybují ve výši
cca 5 300 tis. Kč. Do konce roku 2017 proběhne zpracování projektové dokumentace, v
prvním čtvrtletí 2018 bude vybrán zhotovitel rekonstrukce, vlastní realizace stavby by měla
proběhnout do září 2018.
Zásadním rozvojovým projektem pro celý kraj je úkol zpracovat záměr výstavby nové
centrální provozní budovy Vědecké knihovny v Olomouci, najít vhodnou lokalitu, dle
potřeby ji získat do majetku kraje, zpracovat záměr architektonické soutěže, vyhlásit
architektonickou soutěž na novou budovu knihovny, který byl schválen jako součást
Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017 – 2020.
V roce 2017 bylo zahájeno několik investičních akcí Olomouckého kraje, které v konečném
důsledku budou znamenat výrazné posílení kvality ochrany a péče o sbírkový a knihovní
fond v majetku kraje.
Nejvýznamnější akcí je z tohoto pohledu výstavba nového depozitáře Vědecké knihovny
v Olomouci. Nový depozitář bude mít kromě skladovací části i administrativní část pro
odborná pracoviště (knihárna, restaurátorské pracoviště a digitalizační pracoviště),
momentálně probíhá stavba, předpokládaný termín dokončení je na konci léta 2018.
Knihovna získá kvalitní prostor pro knihy, vystěhuje pronajatý sklad a uvolní další nevhodné
prostory. Celkové výdaje projektu činí 123 000 000 Kč; předpokládaná dotace 108 576 450
Kč (viz též výše).
Druhou podobnou akcí, kterou se výrazně zlepší kvalita péče o sbírkový fond Muzea
Komenského v Přerově, p. o. je přestavba budovy Nábřeží Dr. Beneše 21, Přerov na nový
depozitář. Stavba byla zahájena v květnu 2017, její celkové náklady činí 48 312 400 Kč, z
toho dotace z IROP 43 111 962 Kč.
Také v případě Muzea a galerie v Prostějově, p. o. bylo rozhodnuto o rozšíření depozitáře
pro uložení sbírkových předmětů jeho přístavbou. V roce 2017 byla zpracována studie
výstavby, její předpokládané náklady činí cca 14 milionů korun. Pravděpodobné je zahájení
stavby v roce 2018.
Péči o sbírkové předměty věnují muzea zřizovaná Olomouckým krajem tradičně velkou péči
a to zejména nákupen moderního vybavení do depozitářů. Za všechny zmiňme, že nový
regálový a zásuvkový systém s protiprašnou úpravou a přestavitelnými regály pro uložení
sbírek (v ceně 149 559,60 Kč) v objektu tzv. robotárny v Šumperku pořídilo Vlastivědné
muzeum v Šumperku, p. o.
Archeologické centrum Olomouc získalo v roce 2017 do svého hospodaření budovy bývalé
p. o. Schola Servis v Olomouci - Hodolanech. Objekty budou využity
jako depozitář archeologických a antropologických nálezů dosud uložených v hlavní budově
ACO v Olomouci či v nevhodných zavlhlých prostorách terénní základny ve Veselíčku.
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Finanční podpora regionálních funkcí knihoven v kraji v roce 2017
Úkolem rozpočtu kraje podle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) zákona je finanční zajištění
plnění a koordinace plnění regionálních funkcí.
Vlastní plnění a koordinaci plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji
zajišťuje krajská knihovna, jíž je Vědecká knihovna v Olomouci, které v roce 2017 na
zajištění regionálních funkcí byly poskytnuty účelové finanční prostředky ve výši 960 000
Kč. Knihovna vykonává standardní služby na krajské úrovni, jako např. vzdělávání, porady
a konzultace, rozbory, statistiku a komplexní metodiku v přímé vazbě na Národní knihovnu
Praha, která je ze zákona pověřena celostátní koordinací regionálních funkcí.
Prostřednictvím pověřených knihoven pak byla zajišťována metodická a organizační pomoc
a další odborné činnosti pro základní knihovny, které jsou v Olomouckém kraji zřizovány
městy a obcemi. Mezi pověřené knihovny patří Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o.,
Knihovna města Olomouce, p. o., Městská knihovna Prostějov, p. o., Městská knihovna
v Přerově, p. o., Městská knihovna Šumperk, Městská kulturní zařízení Hranice, p. o., jejichž
součástí je Městská knihovna Hranice a Městská kulturní zařízení Jeseník, p. o., s
Knihovnou Vincenze Priessnitze v Jeseníku. Mezi tyto pověřené knihovny byla rozdělena
částka ve výši 9 040 000 Kč.
Oproti roku 2016 bylo na regionální funkce knihoven z rozpočtu kraje vydáno o jeden milion
korun více, tedy 10 milionů korun, což přineslo vyšší kvalitu výkonu regionálních funkcí v
Olomouckém kraji.
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