
 

 

Zápis z 9. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP  
konaného dne 14. 9. 2011 ve 13:00 hod 

 
 
Přítomni: členové -  Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška 

(místopředseda), Mgr. J. Kalousek, Mgr. A. Kubišta, Ing. V. Novotný, 
R. Petrus 

      tajemnice – Mgr. Z. Navrátilová 
 
Hosté: Mgr. L. Kaucký, radní HMP 
  Mgr. F. Cipro, ředitel OZV MHMP 
  Mgr. P. Müller, OZV MHMP 

 PhDr. V. Hollerová, OZV MHMP 
 Mgr. J. Šimon, OZV MHMP 
 Mgr. J. Kněžínek, OPP ředitel MHMP 
 L. Střeláková, OPP MHMP 
 Mgr. K. Burešová, OPP MHMP 
 Mgr. A. Nováková, OPP MHMP 
 Mgr. I. Síbrtová, OPP MHMP 
 Mgr. L. Mečkovský, SE 7 
 RNDr. Tomáš Řehák, ředitel příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze 
 D. Sobotka, Poradní sbor primátora HMP pro oblast kultury a umění 
 
 + dle prezenční listiny 12 zástupců odborné veřejnosti 

 
Omluveni: Ing. A. Weinert, CSc., Mgr. L. Štvánová, Mgr. P. Bříza 

        
 
 
 
 
1. Zahájení zasedání 

• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty. 
 
 
2. Schválení programu zasedání 

• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. Ing. Novotný požádal o 
zařazení do programu zasedání bod týkající se pozastavené transformace 
příspěvkových organizací v oblasti kultury a umění a bod týkající se problematiky 
zámku Ctěnice, ačkoli jej projednával na svém zasedání dne 13. 9. 2011 Výbor pro 
zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP, neboť se jedná o památkově chráněný 
areál ve vlastnictví hl. m. Prahy. Místopředseda J. Liška požádal o zařazení bodu 
týkajícího se expozice Artbanky v Colloredo – Mansfeldském paláci. Bc. Adámek 
požádal o hlasování doplnění navržených bodů do programu jednání.  

• Předseda výboru nechal hlasovat o návrhu dozařazení následujících bodů               
do programu:  

 9. 6. Informace – pozastavení 2. etapy transformace divadelní sítě 
 9. 7. Informace – využití areálu zámku Ctěnice 
 9. 8. Informace – expozice Artbanky v Colloredo – Mansfeldském paláci  

 
(Hlasování: 5 pro – 0 proti – 2 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 

• Předseda výboru nechal hlasovat o celkovém návrhu programu zasedání včetně 
nově zařazených bodů. 

 



 

 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Program 9. zasedání výboru byl 
s navrženými změnami schválen.  
 

• K zápisu z 8. zasedání výboru neměli členové žádnou připomínku ani dotaz. 
 
 
3. Volba ověřovatele 

• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání místopředsedu J. 
Lišku.  
 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
 
4. Partnerství v oblasti kultury a volného času 2011 – seznam žádostí 

• Bc. Pecha stručně představil členům výboru žádost o finanční podporu hl. m. Prahy 
v rámci partnerství v oblasti kultury a volného času pro rok 2011 na projekt 
volnočasového a sportovního festivalu Ladronkafest. Vzhledem k termínu zahájení 
akce dne 17. 9. 2011 doporučil projednání této žádosti na aktuálním zasedání výboru 
po konzultaci s radním Mgr. Kauckým a ředitelem OZV MHMP Mgr. Ciprem. 
V případě ostatních žádostí o finanční podporu města doporučil projednání těchto 
žádostí na příštím zasedání výboru z důvodu probíhajících jednání o rozpočtu.  

• Do diskuse se nepřihlásil žádný ze členů výboru. 
 

Poř. 
č. 

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu 

Požadovaná 
částka 

Doporučení 
výboru 

        Kč Kč Kč 
356 552445/2011 MVP agency s. r. o., Velvarská 

1623/51, 160 00 Praha 6, 
IČ:25764225 

Ladronkafest - festival 
volného času 

1 765 000 480 000 200 000 

 
 
Usnesení:  
Výbor souhlasí s návrhem udělení finanční podpory v rámci partnerství projektu Ladronkafest 
žadatele MVP agency s.r.o. ve výši 200 tis. Kč a doporučuje radnímu Mgr. Kauckému 
předložit Radě hl. m. Prahy návrh na přijetí partnerství v oblasti kultury a volného času 
k tomuto projektu v uvedené výši. Ostatní žádosti budou projednány na příštím zasedání 
výboru.                                            
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků MČ Praha 20 – Horní Počernice              
na projekt „Dřevosochání na Chvalském zámku“ 

• Předseda uvedl materiál k návrhu na poskytnutí finančních prostředků na projekt 
„Dřevosochání na Chvalském zámku“, k němuž přijal záštitu pan radní Mgr. Kaucký. 
Jedná se o projekt, který široké veřejnosti přiblíží práci mladých sochařů – studentů 
ateliéru sochařství AVU. Tvorbu mladých sochařů shlédnou žáci základních škol       
a Základní umělecké školy MČ Praha 20. Finanční prostředky poskytnuté hl. m. 
Prahou v požadované výši 15.000 Kč využije městská část na nákup technických 
prostředků pro studenty a na odměnu za jejich práci. Poskytnutí finančních 
prostředků lze realizovat výhradně formou úpravy rozpočtu, kterou schválí 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve prospěch rozpočtu městské části Praha 20 – Horní 
Počernice, proto není žádost zahrnuta do žádostí o partnerství.  

• Do diskuse se nepřihlásil žádný ze členů výboru.  



 

 

 
 
Usnesení:  
Výbor doporučuje radnímu Mgr. Kauckému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na poskytnutí 
finančních prostředků městské části Praha 20 – Horní Počernice formou úpravy rozpočtu,    
a to na projekt „Dřevosochání na Chvalském zámku“. 
 
(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
6. Koncepční postup k výběru a zařazení objektů do seznamu památkově významných 
objektů na území hl. m. Prahy  

• Předseda představil členům výboru materiál zpracovaný odborem památkové péče 
MHMP (dále jen OPP MHMP). Přítomným připomněl uložený úkol řediteli OPP 
MHMP ze 6. zasedání výboru dne 11. 5. 2011 zpracovat koncepční postup k výběru 
a zařazení památkově významných objektů do souhrnné evidence. Bc. Pecha předal 
slovo řediteli OPP. 

• Mgr. Kněžínek členy výboru seznámil s návrhem, jenž předpokládá možnost podání 
podnětu k zápisu z důvodu stanovených památkových hodnot objektu. Podnět 
k zápisu může podat kdokoli, a to u OPP MHMP, který povede seznam památkově 
významných objektů, podnět k zápisu posoudí a se svým stanoviskem předloží 
Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP. Výbor následně rozhodne, zda 
konkrétní objekt má být do seznamu zapsán. Postup kroků při zápisu nového objektu 
do zmíněného seznamu bude rovněž zveřejněn na internetových stránkách OPP 
MHMP na webové adrese: http://pamatky.praha-mesto.cz 

• Do diskuse se přihlásili: Ing. Novotný, Mgr. Kubišta, Mgr. Kalousek, Mgr. Kněžínek, 
Bc. Pecha, J. Liška, Bc. Adámek. Ing. Novotný vznesl dotaz na praktický význam 
zapsání objektu do seznamu za předpokladu, že vlastník objektu je povinen ze 
zákona se o objekt dobře starat a může požádat o podporu města, aniž by byl 
zmíněný objekt zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Mgr. Kněžínek 
upozornil na význam místní hodnoty takového objektu, a proto je třeba i těmto 
objektům věnovat pozornost ze strany města. Tyto objekty budou zapsány 
v otevřeném seznamu pro občany. Mgr. Kubišta se dotázal, jaký význam bude mít 
tento seznam pro majitele objektů, bude-li brán v potaz např. v grantovém řízení. Bc. 
Pecha uvedl, že seznam těchto objektů je uvažován jako podklad pro hodnocení 
grantové komise pro památky a jako mezičlánek mezi ochranou památkově 
chráněných objektů a „neochranou“ ostatních objektů, je třeba věnovat pozornost i 
objektům památkově významným, které nejsou v majetku městských částí. J. Liška 
zmínil nutnost stanovení lhůt pro zapsání dotčených objektů do předmětného 
seznamu. Mgr. Kalousek zmínil problematiku umísťování reklam na památkově 
významné a památkově chráněné objekty a nutnost sankcí formou pokut v případech 
zneužití ploch za účelem reklamy. Bc. Adámek zdůraznil, že je třeba v tomto směru 
dodržovat platnou legislativu a dbát na postihy v případě překročení zákona. Mgr. 
Kněžínek připomněl, že k umístění reklamy musí být stanovisko OPP MHMP, jinak se 
jedná o nelegální stavby, vyjadřuje se i Stavební úřad. Bc. Adámek, Bc. Pecha a Mgr. 
Kalousek doporučili další projednání této problematiky na příštích zasedáních výboru. 

 
 
Závěr: 
Předseda výboru přerušil projednávání tohoto bodu a uložil řediteli OPP MHMP zpracování 
komplexního materiálu s přehledem uložených sankcí, postupu v oblasti nelegálních reklam 
v souvislosti s památkově chráněnými objekty, materiálu o průběhu a možnostech správního 
řízení s návrhy na možné zlepšení stávající situace, a to na listopadové zasedání výboru, 
které se uskuteční dne 9. 11. 2011. 
 

http://pamatky.praha-mesto.cz/�


 

 

7. Přerozdělení finančních prostředků z kap. 0680 – granty vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2011  

• Předseda představil členům výboru návrh na přerozdělení finančních prostředků 
v celkové výši 5.050.000 Kč vlastníkům památkově významných objektů pro rok 
2011, který byl jednomyslně schválen Komisí Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů 
vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 
církevních objektů (dále jen Komise RHMP) na jejím III. zasedání dne 6. 9. 2011. Při 
návrhu na udělení či navýšení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2011 byly odborem památkové péče Výboru pro kulturu a 
památkovou péči ZHMP doporučeny a Komisí RHMP schváleny ty žádosti, u kterých 
byly stavební či restaurátorské práce v roce 2011 již dokončeny, či které probíhají, 
nebo se jedná o vícepráce spojené s dokončením opravy objektů. 

• Do diskuse se nepřihlásil žádný člen výboru.   
 
 
Usnesení:  
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 

1. schvaluje předložený návrh na přerozdělení finančních prostředků ve výši 5.050.000 
Kč z kap. 0680 – granty hl. m. Prahy vybraným vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2011. 

2. souhlasí s předložením uvedeného návrhu tohoto usnesení Radě hl. m. Prahy            
a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
8. Pasport Staroměstské radnice a dopracování nové provozní studie 

• Předseda výboru připomněl přítomným zadání úkolu řediteli odboru kultury, 
zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP (dále jen OZV MHMP), který byl 
uložen na 4. zasedání výboru dne 2. 3. 2011 a týkal se zpracování analýzy 
provozního stavu Staroměstské radnice a dopracování nové provozní studie. Bc. 
Pecha předal slovo Mgr. Ciprovi, řediteli OZV MHMP. 

• Mgr. Cipro informoval přítomné o tom, že byl zpracován materiál „Pasport 
Staroměstské radnice“, jehož součástí je aktuální podrobné členění objektu, jeho 
personální a funkční určení. Tento materiál by měl být podkladem pro zpracování 
nové provozní studie Staroměstské radnice tak, aby byly nastaveny standardy 
optimálních funkcí provozu radnice. Dle kompetencí organizační struktury Magistrátu 
hl. m. Prahy je provoz Staroměstské radnice zajišťován oddělením hospodářské 
správy odboru Kancelář ředitele Magistrátu, proto výbor doporučuje zadat zpracování 
nové provozní studie řediteli Magistrátu hl. m. Prahy. 

• Do diskuse se přihlásili: Bc. Pecha, J. Liška, Mgr. Kněžínek a Ing. Novotný. J. Liška 
ve svém příspěvku zmínil, že v těsné blízkosti Staroměstské radnice se nachází 
historický Dům U Minuty, v němž dříve sídlila část Magistrátu HMP, a dotázal se, jaká 
je snaha o pronájem těchto prostor, dále co připojit a zahrnout do objektu 
Staroměstské radnice. Poukázal na fakt, že při komerčním využití Domu U Minuty by 
s největší pravděpodobností proběhly v těchto prostorách velké stavební zásahy do 
původního vnitřního uspořádání a zda vůbec existuje technická proveditelnost. Bc. 
Pecha připustil nutnost rekonstrukce a stavebních úprav a dal přítomným ke zvážení, 
jestli lze tento objekt propojit s provozem Staroměstské radnice. Nastínil i možnost 
využití tohoto objektu pro kulturní účely hl. m. Prahy. Mgr. Kněžínek zmínil různou 
faktickou hodnotu objektů, Dům U Minuty byl rekonstruován v 50. letech minulého 
století, je národní kulturní památkou a se Staroměstskou radnicí je propojen dveřmi 
ve 3. patře. Doporučil by, aby tato kulturní památka byla připojena ke Staroměstské 
radnici a využita společně s jejími prostory. Bc. Pecha doporučuje zahrnout Dům U 
Minuty do veřejného využití areálu Staroměstské radnice, zvážit jeho další stavební 



 

 

úpravy a budoucí využití tohoto objektu. Ing. Novotný upozornil, že uvažovaná nová 
provozní studie by měla rovněž specifikovat návštěvnost jednotlivých částí 
Staroměstské radnice v čase atd.  

 
 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu a památkovou péči ZHMP 

1. bere na vědomí předložený materiál Pasport Staroměstské radnice 
2. doporučuje  řediteli Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Trnkovi ve spolupráci s ředitelem 

OZV MHMP zajistit u profesionální organizace zpracování nové provozní studie               
na základě Pasportu Staroměstské radnice. 

3. ukládá řediteli OZV MHMP předložit zpracovaný materiál výboru k seznámení. 
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
9. Různé 
 
9. 1. Informace o poskytnutí finančního daru společnosti CUBE production s.r.o., na 
realizaci akce Festival extrémních sportů a hudby JoyRide 2011 

• Bc. Pecha uvedl materiál a předal slovo řediteli OZV MHMP Mgr. Ciprovi. Pan ředitel 
informoval členy výboru o přijatém usnesení Rady HMP č. 1274 ze dne 30. 8. 2011, 
kterým Rada HMP schválila poskytnutí finančního daru společnosti CUBE production 
s.r.o. ve výši 400.000 Kč – v režimu de minimis - na realizaci akce Festival 
extrémních sportů a hudby JoyRide 2011, která se uskuteční dne 30. 9. 2011. Jedná 
se o osmý ročník festivalu, který prezentuje nejlepší české sportovce ve 20 
disciplínách a současné přední hudební kapely. 

• Do diskuse se přihlásili: Bc. Adámek, Mgr. Kubišta, Ing. Novotný a Bc. Pecha. Mgr. 
Kubišta vznesl dotaz, zda žadatel již nepodal žádost o poskytnutí finančních 
prostředků v rámci partnerství v oblasti kultury a umění, která by byla projednána na 
dřívějších zasedáních výboru. Ing. Novotný se zajímal o to, zda tato žádost byla 
řešena formou grantu či formou partnerství. Předseda odpověděl, že Rada hl. m. 
Prahy může přidělit finanční prostředky jakémukoli projektu i mimo režim grantů a 
partnerství, a to formou daru. Bc. Adámek doplnil, že díky zůstatku v rozpočtové 
kapitole mohlo hl. m. Praha tuto volnočasovou aktivitu podpořit.  

 
 
Závěr: 
Výbor vzal uvedenou informaci na vědomí. 
 
 
9. 2. Informace o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele – podnájemce Divadla 
Komedie (divadelní činnost) na období 1. 8. 2012 – 31. 12. 2016 

• Bc. Pecha informoval členy výboru o přijatém usnesení Rady HMP č. 1272 ze dne 
30. 8. 2011, kterým Rada HMP vyhlásila výběrové řízení na provozovatele – 
podnájemce Divadla Komedie na období 1. 8. 2012 – 31. 12. 2016, zřídila Komisi 
RHMP (dále jen Komise RHMP) pro výběr provozovatele – podnájemce Divadla 
Komedie s účinností od 30. 8. 2011 a jmenovala členy této komise. Usnesením č. 
1365 ze dne 13. 9. 2011 Rada HMP vzala na vědomí rezignaci Dušana Pařízka na 
funkci člena Komise RHMP a rozšířila složení komise o další tři členy – odborníky 
z oblasti divadla.  

• Do diskuse se přihlásili: Bc. Adámek, Mgr. Kaucký a Bc. Pecha. Bc. Adámek se 
pozastavil nad původním složení Komise RHMP, v níž figuroval jako jeden z členů 
současný ředitel Divadla Komedie Dušan Pařízek. Bc. Pecha odpověděl, že příchod 
pana Pařízka do Komise RHMP byl po vzájemné dohodě a shodě, pro komisi by byl 



 

 

přínosem díky své vysoce odborné činnosti. Jeho rezignace byla pro zúčastněné 
překvapivá, nicméně bylo třeba nastalou situaci okamžitě řešit, proto byla RHMP 
předložena revokace usnesení č. 1272 ze dne 30. 8. 2011 a následně bylo RHMP 
přijato usnesení č. 1365 ze dne 13. 9. 2011, jež upravilo složení Komise RHMP. Mgr. 
Kaucký doplnil informaci předsedy výboru, že pan Pařízek hodlá své profesní aktivity 
přesunout do jiných míst, možná i do jiné země. Mezi zájemci přihlášenými do 
výběrového řízení by se mohli vyskytnout i profesní kolegové pana Pařízka, proto se 
rozhodl rezignovat na funkci člena komise, aby bylo zamezeno případnému střetu 
zájmů. Závěrečného slova se ujal předseda výboru s tím, že výběrové řízení bude 
transparentní a členové výboru budou o průběhu a výsledcích informováni. 

 
Bc. Adámek opustil zasedací místnost ve 14:20 hod.  
 
 
Závěr: 
Výbor vzal uvedenou informaci na vědomí. 
 
 
9. 3. Informace o předložení nových zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Národní kulturní památka Vyšehrad, Divadlo Spejbla a Hurvínka a Botanická zahrada 
hl. m. Prahy Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

• Předseda výboru informoval přítomné o předložení nových zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Národní kulturní památka Vyšehrad, Divadlo Spejbla a 
Hurvínka a Botanická zahrada hl. m. Prahy ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
Následně předal slovo tajemnici výboru Mgr. Navrátilové, která přítomným objasnila, 
v čem spočívají konkrétní změny ve zřizovacích listinách zmíněných příspěvkových 
organizací HMP. V případě Národní kulturní památky Vyšehrad je oproti obsahu 
stávající zřizovací listiny aktualizován nemovitý majetek ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
který se organizaci předává k hospodaření, tj. k plnění hlavního účelu, k němuž byla 
organizace zřízena. Zřizovací listina Divadla Spejbla a Hurvínka je doplněna o 
předmět činnosti organizace, a to kulturně výchovnou činnost v oblasti divadelního 
umění. V nové zřizovací listině Botanické zahrady hl. m. Prahy je aktualizován 
nemovitý majetek ve vlastnictví hl. m. Prahy, který se organizaci předává 
k hospodaření, tj. k plnění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena a nově jsou 
formulovány obory doplňkové činnosti v souladu s živnostenskými oprávněními, 
kterými Botanická zahrada hl. m. Prahy disponuje. 

 
 
Závěr: 
Výbor vzal uvedenou informaci na vědomí. 
 
 
9. 4. Informace o zpracování nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Hvězdárna 
a planetárium hl. m. Prahy a změny zřizovací listiny Galerie hl. m. Prahy 

• Bc. Pecha informoval členy výboru o předkládaných návrzích nových zřizovacích 
listin příspěvkových organizací Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy a Galerie hl. m. 
Prahy k odsouhlasení Radě HMP a Zastupitelstvu HMP ke schválení. Mgr. 
Navrátilová informovala o hlavních změnách zřizovacích listin uvedených 
příspěvkových organizací HMP. V případě Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy je 
oproti obsahu stávající zřizovací listiny změněno sídlo organizace, aktualizován 
nemovitý majetek ve vlastnictví hl. m. Prahy, který se organizaci předává 
k hospodaření, tj. k plnění hlavního účelu, k němuž byla zřízena, a v neposlední řadě 
je rozšířen okruh doplňkových činností. V případě Galerie hl. m. Prahy se změny 
týkají především doplnění a rozšíření předmětu činnosti organizace o soustavný 
vědecký výzkum výtvarného umění 21. století a souboru veřejné plastiky i svěřených 



 

 

zapsaných nemovitých kulturních památek, dále vymezení majetkových práv 
organizace a vymezení nemovitého majetku hl. m. Prahy, který hl. m. Praha předává 
příspěvkové organizaci k hospodaření. 

 
 
Závěr: 
Výbor vzal uvedenou informaci na vědomí. 
 
 
9. 5. Informace – prezentace příspěvkové organizace hl. m. Prahy Městská knihovna     
v Praze 

• Předseda výboru představil členům ředitele příspěvkové organizace HMP Městské 
knihovny v Praze RNDr. Tomáše Řeháka a předal mu slovo.  

• RNDr. Řehák svou prezentaci zahájil informací o 120. výročí založení Městské 
knihovny v Praze, jež je mj. připomenuto vydáním publikace Příběh Pražské bible, 
která popisuje pohnutý osud prvotisku, nejstaršího a nejvzácnějšího exempláře 
pražského knihovního fondu. V rámci oslav bude od října do listopadu v Galerii 
Smečky uspořádána velká výstava. V současné době má knihovna 180 tisíc aktivních 
registrovaných čtenářů s průměrným věkem 33 let. Celá třetina čtenářů jsou 
absolventi vysokých škol. Na jednoho čtenáře připadá ročně průměrně 20 
vypůjčených knih oproti Národní knihovně, která má v porovnání pouze desetinu 
výpůjček. V roce 2010 bylo uživateli vypůjčeno celkem 4,8 mil. knih, časopisů, CD 
nosičů, map a obrazů, a to při nákladech na činnost knihovny ve výši 256,5 mil. Kč. 
Od loňského roku je čtenářům navíc poskytována služba navrácení knih v libovolné 
pobočce Městské knihovny v Praze (z více než 40 poboček), což v rozpočtu 
organizace obnáší 1,4 mil. Kč vynaložených na účelové roční náklady + režii. Pan 
ředitel ve své prezentaci představil v loňském roce otevřený Dům čtení, 
zrekonstruovanou pobočku pražské městské knihovny, nacházející se na Ruské ulici 
192, v Praze 10. Tato pobočka nabízí kromě velkého množství krásné literatury i 
pravidelná autorská čtení, dětský koutek, besedy, dětské programy, venkovní 
posezení atd. Městská knihovna v Praze má vlastní, odborníky designovaný, web, 
který splňuje požadavky srozumitelnosti, jednoduchosti a intuitivnosti. Knihovna 
disponuje 2 mil. knih a bohužel ani toto množství není dostačující. V loňském roce 
chyběly na nákup nových knih finanční prostředky ve výši 23 mil. Kč.  

• Bc. Pecha poděkoval RNDr. Řehákovi za prezentaci knihovny a zmínění palčivých 
problémů organizace. S politováním konstatoval, že mandatorní výdaje jsou dané     
a rozpočet organizace pro další léta bude řešen průběžně v závislosti na rozpočtu       
hl. m. Prahy.  

 
 
Závěr: 
Výbor vzal na vědomí prezentaci příspěvkové organizace hl. m. Prahy Městská knihovna 
v Praze. 
 
 
9. 6. Informace – pozastavení 2. etapy transformace divadelní sítě 

• V úvodním slovu předseda výboru informoval členy o rozhodnutí radního HMP Mgr. 
Kauckého zastavit 2. etapu transformačního procesu příspěvkových organizací 
v oblasti kultury a umění (dále jen divadel). Bc. Pecha přítomné ujistil, že rozsáhlejší 
diskuse k tomuto tématu proběhne na příštím zasedání výboru a otevřel diskusi. 

• Do diskuse se přihlásili: Mgr. Kubišta, Mgr. Kaucký a Bc. Pecha.  
• Mgr. Kubišta se dotázal pana radního Kauckého, co jej vedlo k tomuto rozhodnutí. 

Mgr. Kaucký připomněl přítomným vedené diskuse k tématu transformace divadel 
včetně diskusí na zasedáních výboru, když byla problematika projednávána. Názory 



 

 

účastníků spíše nasvědčovaly zahájení 2. etapy transformace divadel, nicméně 
situace v této věci se vyvinula jinak, jednání nebyla konstruktivní, neubírala se 
k jednoznačnému závěru, konkrétní věci dohodnuty nebyly. Na radního Kauckého se 
v otevřeném dopise obrátili ředitelé dotčených divadel s důvody, proč nezahájit 2. 
etapu transformace a s jinými návrhy řešení. V mezidobí probíhala pravidelná 
setkávání s řediteli divadel, s primátorem hl. m. Prahy a z těchto jednání vyplynula 
obava, že proces v této podobě nebude přínosný z důvodů:     

1. ekonomických – jedná se zejména o škrty v rozpočtu, není tudíž jistota 
zachování dosavadních výdajů na kulturu v letošní výši, 

2. obav divadelních subjektů - jak budou v budoucnosti fungovat, platí 
všeobecná snaha o zvýšení efektivity, umělecké úrovně a zodpovědnosti 
představitelů těchto subjektů. Podoba obecně prospěšných společností je 
do budoucna nejistá.     

Závěrem pan radní přítomné informoval o faktu, že do konce září 2011 bude nově 
ustaven poradní sbor primátora, který se bude touto problematikou nadále zabývat. 

• Bc. Pecha uzavřel diskusi sdělením, že výbor se bude tímto materiálem zabývat na 
příštím zasedání výboru. 

 
 
Závěr: 
Výbor vzal na vědomí informaci o pozastavení 2. etapy transformace příspěvkových 
organizací v oblasti kultury a umění a materiál o transformaci divadel bude projednáván na 
příštím zasedání výboru. 
 
 
9. 7. Informace – využití areálu zámku Ctěnice 

• Bc. Pecha stručně uvedl problematiku zámku Ctěnice a předal slovo Ing. Novotnému. 
Ing. Novotný informoval přítomné o tom, že areál zámku Ctěnice patří mezi devět 
památkově chráněných objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, t. č. svěřenému 
příspěvkové organizaci Pražská informační služba, která provozuje areál se ztrátou 
10 mil. Kč ročně. Problematika využití areálu zámku Ctěnice byla rovněž předmětem 
jednání Výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP (dále jen výbor pro 
cestovní ruch). Ing. Novotný doporučuje pozvat na příští zasedání výboru pro kulturu 
ředitelku Muzea hl. m. Prahy PhDr. Strnadovou, aby prezentací přiblížila členům 
výboru svůj návrh na využití tohoto areálu.  

• Do diskuse se přihlásili: R. Petrus, Mgr. Kalousek, Mgr. Kubišta, Ing. Novotný a Bc. 
Pecha. Pan Petrus vznesl dotaz na zamýšlenou činnost, kterou by Muzeum hl. m. 
Prahy mělo v areálu zámku Ctěnice provozovat. Předseda výboru osvětlil, že je třeba 
vnímat problémy městských kulturních příspěvkových organizací a řešit mj. 
prostorové problémy, v případě Muzea hl. m. Prahy jde o nedostačující výstavní 
prostor vzhledem k rozsáhlým depozitářům a úložištím. Mgr. Kalousek se dotázal, 
zda výbor pro kulturu bude k řešení problematiky areálu zámku Ctěnice 
kompetentnější než výbor pro cestovní ruch. Mgr. Kubišta uvedl, že v případě tohoto 
areálu se jedná o památkově chráněný objekt a řešení jeho problematiky tudíž spadá 
rovněž do kompetencí Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP. Ing. Novotný 
připomněl, že náhledy na řešení problematiky areálu jsou odlišné, stejně jako jasně 
dané kompetence zmiňovaných výborů. Protichůdná doporučení jednotlivých výborů 
vyřeší Rada hl. m. Prahy. Mgr. Kalousek zmínil, že případné využití areálu zámku 
Ctěnice pro účely výstavních ploch Muzea hl. m. Prahy je třeba brát v úvahu 
navýšení investičních prostředků této příspěvkové organizaci. Závěrečného slova se 
ujal Bc. Pecha s tím, že na příštím výboru ředitelka Muzea hl. m. Prahy seznámí 
členy s návrhem využití areálu a ocenil snahu výboru pro cestovní ruch řešit tuto 
problematiku v souvislosti s dopadem na rozpočet hl. m. Prahy.  

 
 



 

 

Závěr: 
Výbor vzal informaci na vědomí. Na příštím zasedání výboru vystoupí s prezentací možného 
využití areálu zámku Ctěnice ředitelka Muzea hl. m. Prahy PhDr. Strnadová. 
 
 
9. 8. Informace – expozice Artbanky v Colloredo – Mansfeldském paláci 

• Předseda výboru informoval přítomné o probíhající výstavě Artbanka Museum of 
Young Art (dále jen AMoYA) v Collorado – Mansfeldském paláci, která byla otevřena 
v červnu 2011. AMoYA je muzeum specializovaným na tvorbu absolventů vysokých 
uměleckých škol. Bc. Pecha předal slovo místopředsedovi J. Liškovi. Místopředseda 
upozornil členy výboru na sporné záležitosti kolem zmiňované výstavy. Jedná se 
zejména o následující: 

1. problematika samotného Colloredo – Mansfeldského paláce – tento se nachází 
v havarijním stavu a jeho rekonstrukce bude vyžadovat na nutné opravy finanční 
prostředky ve výši cca 10 mil. Kč. 

2. v objektu dochází k zásahům do objektu – bez souhlasu či vědomí památkářů 
3. závěsy soch přes textilní tapety na interiérových stěnách paláce  
4. angažmá Galerie hl. m. Prahy v celé záležitosti – Galerie hl. m. Prahy uspořádala 

výstavu v přízemí Domu U Zlatého prstenu – výběr z děl Artbanky. Tato výstava byla 
zaštítěna kurátorem Galerie hl. m. Prahy, čímž došlo ke střetu zájmů.  

5. je smluvně upraveno užívání objektu Colloredo-Mansfeldského paláce novým 
subjektem? 

 
Místopředseda J. Liška požádal předsedu o uložení úkolu zpracovat na příští zasedání 
výboru podrobnou zprávu o projektu Artbanka, o stavu budovy Colloredo – 
Mansfeldského paláce, podklady nutné pro rekonstrukci paláce, prověření smluvních 
partnerů Galerie hl. m. Prahy atd. 

 
 
Závěr: 
Výbor vzal informaci na vědomí. Bc. Pecha uložil řediteli OZV MHMP ve spolupráci 
s ředitelem Galerie HMP zpracovat pro členy výboru informaci o pronájmu Colloredo – 
Mansfeldského paláce.  
 
 
 
Předseda výboru ukončil zasedání v 15:35 hod. 
 
 
Příští řádné zasedání se bude konat dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod. v zasedací 
místnosti Rady HMP, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
  
 
 
Zapsala: Ladislava Šimková 
 
 
Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová 
 
 
Ověřil: Jiří Liška 
 
 
Schválil: Bc. Ondřej Pecha 
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