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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro kulturu, památkovou péči,  
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 20. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 

11. 4. 2018 ve 13:00 hod. 

1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, 

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., PhDr. Helena Briardová, Ing. Karel Grabein Procházka, PhDr. 
Matěj Stropnický, JUDr. Jaroslava Janderová  

Omluveni:   

Nepřítomni:   

Hosté:  dle prezenční listiny 20 zástupců odborné veřejnosti.   

Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP      

 

Text zahájení: 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele 

4. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2019 

5. Informace ke stávajícímu složení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

7. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

8. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v únoru a březnu 2018 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v březnu 2018 

10. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
Výbor začal své 20. zasedání v 13:05 hodin.  

  Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru. 
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2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 
Schválení zápisu: 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
Schválení programu: 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  Program výboru byl schválen. 

3. Volba ověřovatele 
 Ověřovatelem byl navržen pan Karel Grabein  Procházka.  
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

 Příchod Dr. Janderové, prof. Kislingerové a pana Kubišty v 13:07 hod. 

4. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2019 
 Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 Paní předsedkyně předala slovo paní tajemnici Navrátilové s tím, že je velmi ráda za novinky, které odbor 

KUC na základě zkušeností zapracoval do oblasti výtvarného umění. Paní tajemnice sdělila, že výboru je zde 
předkládán materiál týkající se vyhlášení jednoletých grantů pro rok 2019 a víceletých grantů pro období  
2020-2023 v oblasti kultury a umění. K rozdělení je navrženo 335 mil Kč, což je o 5 mil Kč více, než bylo 
v minulém roce a to z důvodu, že obor výtvarné umění, fotografie, nová média je rozšířen o účast subjektů 
na mezinárodních veletrzích, které byly dosud posuzovány v rámci individuálních účelových dotací. Další 
novinkou grantového programu je, že je možné odesílat žádosti i on line z PC Apple Mac a zjednodušuje se 
formální část podání elektronické žádosti. V listinné podobě podání žádosti je nutné dodat  -  formulář, 
popis projektu a položkový rozpočet s  výkonovými ukazateli s podpisy žadatele. Paní předsedkyně 
přistoupila k hlasování. 

 Výbor  
 Souhlasí 
 1. s návrhem na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2019 
 2. s předložením návrhu na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2019 projednání v 

Radě HMP 
 Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

 

5. Informace ke stávajícímu složení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a 
umění 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Paní předsedkyně předložila tuto informaci na jednání výboru z důvodu, aby členové výboru měli přehled o 
složení poslední grantové komise za jednotlivé obory, jejichž mandát již zanikl. Rovněž byli upozorněni na 
skutečnost, že pan Přibyl rezignoval, protože vyhrál výběrové řízení na pozici ředitele Městských divadel 
pražských. Pan radní Wolf, sdělil, že složení grantové komise je v jeho kompetenci a že změn ve složení 
bude více. Pan radní slíbil, že předloží na příští zasedání výboru nové složení grantové komise pro 
následující období. Dr. Janderová požádala o postoupení návrhu na nové složení grantové komise 
politickým klubům. Pan radní Wolf slíbil, že složení komise pro další 3 leté období bude předloženo 
zasedání výboru, s tím, že někteří členové komise budou ve své práci pokračovat. Celkový počet členů 
grantové komise je 14. Pan Stropnický požádal o sdělení jmenného seznamu dříve než před zasedáním 
výboru, aby byl dostatek času k zvážení.  Pan radní Wolf rovněž ujistil členy výboru, že od 25. dubna bude 
seznam nově navržených členů grantové komise s jejich stručnými životopisy k nahlédnutí v jeho 
sekretariátu. Všichni členové komise, kteří budou v seznamu uvedeni, dali již souhlas s tímto členstvím. 

 

 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 
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Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Paní předsedkyně Kaplický uvedla, že poprvé jsou výboru předkládány individuální účelové dotace do 
200 000 Kč v příloze č. 1 novým způsobem, a to již s návrhy pana radního Wolfa na přidělení či 
nepřidělení dotace. Nikdo z členů výboru neměl k předloženému materiálu připomínky.  
 
Usnesení: 
Výbor bere na vědomí přidělení IUD do 200 000 Kč dle Přílohy č. 1. 
Hlasování o IUD do 200 000 Kč v Příloze č. 1   
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
 Pan Kubišta nahlásil střet zájmů u žádosti č. 127 na projekt výstava Legendy GR2. 
 
Jednotlivé projekty IUD nad 200 000 Kč. 
 
 Žadatel č. 64 na projekt reSITE, návrh pana radního Wolf Kč: 1 mil Kč  
 Paní předsedkyně vysvětlila, že v minulém roce byla žádost na projekt reSITE projednávána v IUD 
v cestovním ruchu a projektu byl přidělen 1 mil Kč za podmínky, že finanční prostředky budou vráceny 
z rozpočtu IPR do rozpočtu KUC. K převodu se v minulém roce nedošlo z toho důvodu, že není možné 
zpětně nárokovat finanční prostředky. S převedením stejné výše prostředků v letošním roce – dle návrhu 
únorového Výboru - nesouhlasí IPR (viz úvodní anotace k projektu). Pan radní Wolf sdělil, že ředitelka 
odboru ROZ Ing. Javornická finanční prostředky odboru KUC ve výši 2 mil. Kč převede z rozpočtu IPRu   
(z toho 1 mil Kč za minulý rok), a to rozpočtovým opatřením spolu s tiskem do RHMP na poskytnutí IUD.  
 
Paní předsedkyně Kaplický navrhla, aby tento úkol byl splněn do 15. 6. 2018. 
 
Pan Novotný navrhuje nalézt systémové řešení pro tento projekt, který se bude v budoucnosti opakovat. 
 
Paní předsedkyně Kaplický vysvětlila, že HMP má nástroj na podporu kongresů a konferencí, ale bohužel 
jedna z podmínek pro poskytnutí grantů na kongresy je minimální počet účastníků je 700 osob. Na 
posledním zasedání Komise pro rozvoj CR bylo diskutováno o možném vzniku dvou kategorií pro udělení 
kongresových grantů a to i pro kongresy s menším počtem účastníků, ale velkého významu. Vznik další 
kategorie pro udělování kongresových grantů by měl být projednán Komisí pro rozvoj CR a následně 
grantovou komisí. Po projednání v obou komisích bude návrh odborem KUC předložen na červnovém 
výboru. Konference reSITE má 70% účastníků spíše z tuzemska.  
 
Pan Procházka doporučil, aby druhá kategorie pro poskytnutí kongresových grantů nebyla podmiňována 
takovými podmínkami, jako je počet účastníků apod. První kategorie pro udělování grantů je doposud 
zamířena jen na velké kongresy, které jsou samofinancovatelné. 
 
Hlasování o návrhu poskytnutí 1 mil Kč z kapitoly CR za předpokladu, že finanční prostředky budou 
převedeny z rozpočtu IPRu do rozpočtu KUC s termínem plnění do 15. 6. 2018. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 92 na projekt V. sochařské sympozium Lysolaje, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč. 
Žádost byla přesunuta z minulého zasedání výboru, kde bylo přiděleno 0 Kč, Žádost byla odborem KUC 
podána znovu ovšem již po termínu a proto na minulé zasedání výboru včas. Aby nevznikl precedent, paní 
předsedkyně Kaplický požádala, aby žádosti podané po termínu byly vždy předkládány v přehledu žádosti 
IUD po řádném termínu. 
Hlasování: 0 Pro – 0 Proti – 9 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Odchod pana Novotného v 13:37 hod. 
 
Žádost č. 99 na projekt Kruhové panorama, návrh paní Kaplický: 553 000 Kč na pronájem Výstaviště 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č. 110 na Let´s Dance Prague International Festival, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č. 111 na projekt Studio ALTA – Kulturní obývák, návrh pana radního Wolfa 0 Kč 
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Příchod pana Novotného v 13:39 hod. 
 
Protinávrh pana Stropnického: 150 000 Kč, protože tento projekt není součástí grantu na umělecké 
aktivity studia ALTA.  Kulturní obývák jsou aktivity kulturně společenského charakteru, které se konají 
v nových prostorech. 
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 7 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žádost č. 112 na projekt Srpen 1968, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 116 na projekt The Roosters, návrh pana radního Wolfa 0 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 119 na České doteky hudby, návrh pana radního Wolfa: 3 mil Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č. 122 na projekt Sculpture line, návrh pana radního Wolfa: 400 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č. 123 na projekt Rock café, návrh pana radního Wolfa 1 mil Kč jako prostředek odvolání 
k výsledku grantové komise. 
Pan Stropnický shrnul diskuzi o záležitosti neposkytnutí grantu na projekt Rock café -  grantová komise se 
domnívá, že umělecká činnost Rock cafe  by měla být hrazena z hostinské činnosti. 
Protinávrh paní Janderové 1,5 mil Kč. 
Hlasování o protinávrhu: 3 Pro – 0 Proti – 4 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Hlasování o návrhu 1 mil Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Odchod pana Kubišty v 14:01 hod. 
 
Žádost č. 124 na projekt Prague Street Photography, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č. 125 na projekt Atelier Art Fest, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč. 
 
Příchod pana Kubišty v 14:02 hod. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žádost č. 126 na projekt prezentace Práce Dalibora Chatrného na Art Basel, návrh pana radního Wolfa 0 
Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.   
Žadost č. 128 na projekt Beethovenovy sonáty, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žádost č. 129 na projekt festival Věčná naděje, návrh pana radního Wolfa: 600 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.   
Žádost č. 130 na projekt Prague A Capella Festival, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žádost č. 131 na projekt Festmichael 2018, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žádost č. 132 na projekt Letňák 2018 – céna Ponton, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žádost č. 136 na projekt Malý princ v Národní knihovně, návrh pana radního Wolfa: 250 000 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č. 137 na projekt kontinuální činnost spolku NEIRO, návrh pana radního Wolfa 0 Kč 
Protinávrh pana Stropnického: 200 000 Kč 
Hlasování o protinávrhu: 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
Žádost č. 139 na projekt Léto s Mánesem, návrh paní předsedkyně Kaplický: 200 000 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
Žádost č. 141 na projekt Beseda naživo, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
Pan Stropnický navrhl hlasovat též i o IUD podaných po řádném termínu jako tomu bylo i na předchozích 
zasedáních výboru, zvláště u odůvodněných. Navrhuje hlasovat o žádosti č. 134, která se ale již koná 2. 5. 
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2018. Paní předsedkyně Kaplický požádala o dodržování pravidel udělování dotací s tím, že tato žádost 
byla podána až po řádném termínu. 
 
Usnesení:  
Výbor doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům 
v oblasti kultury v roce 2018, a to v celkové výši 8.492.000 Kč, v částkách uvedených v příloze. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  

7. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Jednotlivé žádosti 
Žádost č.016/2018/049 na projekt UMTRH, návrh pana radního Wolfa: 350 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
Žádost č.017/2018/050 na projekt Street food festival, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Protinávrh pana Kubišty 150 000 Kč 
 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
 
Žádost č.015/2018/047 na projekt 100 let hravé architektury, návrh pana radního Wolfa: 1 mil Kč 
Žádost byla vyřazená z důvodu nesplnění podmínky začátku konání akce a to bez zdůvodnění. 
V žádosti bylo uvedeno, že akce je celoroční a to od 1. ledna do  
31. 12. 2018. První velká akce tohoto projektu se koná již 22. května 2018. 
 
Pan radní Wolf sdělil, že největší část projektu pro děti se koná od září 2018. 
 
Pan Novotný vysvětlil, že tato akce nespadá do cestovního ruchu, protože se jedná o vzdělání dětí 3. - 5. 

tříd. 
Paní předsedkyně Kaplický požádala odbor KUC, aby informoval žadatele, že může vyplnit znovu žádost, 
kde uvede správně termín konání akce a upraví projekt. 
 
 
Výbor souhlasí 
s přidělením individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 žadatelům uvedeným 
v příloze tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou v celkové 
výši 1 500 000 Kč. 

 
II. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy 
Hlasování:  9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
8. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a 

 ZHMP v únoru a březnu 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a 
ZHMP v březnu 2018 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 
 

     10.  Různé 
 
 
Zasedání výboru skončilo v 14:30 hodin. 
Příští zasedání výboru se bude konat 9. 5. 2018 ve 13 hodin. 
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MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemnice Výboru pro kulturu, 

            památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
        ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
 
 
Ověřil: Ing. Karel Grabein  Procházka  
Zapsal: Ing. Martina Malinová 

 


	Výbor začal své 20. zasedání v 13:05 hodin.

