HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Výbor pro kulturu, památkovou péči,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy ZHMP

ZÁPIS ze 17. jednání
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne
10. 1. 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., JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Karel Grabein Procházka, PhDr. Helena Briardová,
PhDr. Matěj Stropnický

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Iveta Pekárková, ředitelka SLU MHMP, Ing. Lukáš Stránský, vedoucí oddělení provozního, Ing. Jana
Černá, MPA, vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního, Ing. Pavel Klaška - předseda představenstva
Výstaviště Praha, a.s.,

dle prezenční listiny zástupci 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.

Individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018

5.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018

6.

Informace - Koncepce využití Výstaviště na období 2018, 2019 s výhledem do roku 2022

7.

Informace - Staroměstská radnice - koncepce využití a stav rekonstrukce věže Staroměstské radnice

8.

Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v listopadu a prosinci
2017

9.

Různé

K jednotlivým bodům programu:

TED 8.1.6.8

Strana 1

1.

Úvod
Výbor začal své 17. zasedání v 13:00 hodin. Paní předsedkyně sdělila dřívější odchody některých členů
výboru a to: pan Procházka musí odejít v 13:45 hod. a paní prof. Kislingerová v 15:45 hod.
Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.

2.

Schválení programu a zápisu z minulého jednání
Schválení zápisu:
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen.
Schválení programu:
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Program výboru byl schválen.

3.

Volba ověřovatele
Ověřovatelem byl navržen: Lukáš Kaucký
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen

4.

Individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Jednotlivé žádosti:
Žádost č.002/2018/035 na projekt PragueONCO, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žádost č. 003/2017/036 na projekt zvýšení využití meetingových prostor v Praze formou digitalizace jejich
nabídky, návrh pana radního nebyl. Návrh pana Novotného: 500 000 Kč.
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 6 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Návrh na přesun žádosti na zasedání Komise pro rozvoj cestovního ruchu RHMP dne 21. 2.2018.
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žádost č. 004/2018/037 na projekt Nejlepší česká vína v Praze, návrh pana radního Wolfa 90 000 Kč.
Pan Kubišta nahlásil střet zájmů. Paní prof. Kislingerová požádala o doplnění textu anotace žádosti, že
budou primárně prezentovány pražské viniční tratě, kterých je v Praze 21.
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č.005/2018/0038 na projekt 115. výročí Harley - Davidson
Paní předsedkyně se zeptala pana radního Wolfa, zda má nějaký finanční návrh nebo zda navrhuje přesun
této žádosti též na zasedání Komise pro rozvoj cestovního ruchu RHMP.
Pan radní Wolf odpověděl, že není třeba tento projekt předkládat této komisi s tím, že tato akce se
připravuje více než 1 rok, podpora akce spadá do režimu „ de minimis“. Akce může velmi dobře
reprezentovat hlavní město Prahu a z tohoto důvodu pan radní Wolf navrhl částku 5 mil. Kč. Pan radní dále
zdůraznil, že částka 5 mil Kč bude odboru KUC vrácena z rozpočtu HMP.
Posléze nastala rozsáhlá diskuze, kde paní prof. Kislingerová shrnula celkové ekonomické přínosy
zamýšlené akce a informovala členy výboru o závěrech analytické studie společnosti KPMG, a to o analýze
přínosů pražských oslav 115. výročí značky Harley – Davidson, zejména z hlediska finančních přínosů pro
veřejné rozpočty. Dále paní předsedkyně sdělila, že Středočeský kraj i Czech Tourism přispějí na danou
akci - každý ve výši 10 mil. Kč. V případě, že HMP poskytne 5 mil Kč na podporu akce, společnost
Klasik Moto a.s. zaplatí za pronájem Výstaviště včetně energií a služeb též 5 mil Kč. Společnost Harley Davidson již propaguje hlavní město Praha na svých webových stránkách a z realizovaných akcí oslav
budou i přímé přenosy.
Pan Novotný navrhl, aby poskytnutá dotace byla výslovně užita na úhradu pronájmu prostor a
souvisejících služeb na Výstavišti Praha.
Paní předsedkyně požádala odbor KUC, aby připravil na příští zasedání výboru vyúčtování akce Japan
Week, kde rovněž žádala o poskytnutí finančních prostředků určené na pronájem hlavního města Prahy.
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Paní předsedkyně sdělila ještě před hlasováním, že hlasování o částce 5 mil Kč by bylo podmíněno tím, že
smlouva bude uzavřena tak, že individuální účelová dotace bude výslovně využita na nájem a služby
spojené s pronájmem prostor Výstaviště.
Pan ředitel Cipro nepotvrdil tuto možnost fixace podpory na nájmy, ale ujistil Výbor, že zadá externí právní
vyjádření o této podmínce.
Paní předsedkyně uzavřela diskuzi k tomuto bodu s tím, že je možné buď hlasovat o návrhu 5 mil Kč
s podmínkou fixace smlouvy na pronájem prostor a služeb Výstaviště nebo jako druhou variantu žádost o
individuální dotaci předložit Komisi pro rozvoj cestovního ruchu RHMP.
Pan radní Wolf reagoval, že není třeba žádost o individuální dotaci předkládat této komisi, protože komise
nemá s věcí nic společného. Tato komise se má věnovat pouze cestovnímu ruchu jako takovému a neměla
by být na členy komise přesouvána takováto odpovědnost, jelikož komise je složena hlavně z externistů.
Hlasování o podpoře 5 mil Kč s podmínkou fixace smlouvy na úhradu pronájmu prostor a služeb s tím
spojených Výstaviště Praha.
Hlasování: 5 Pro – 1 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Odchod pana Procházky v 13:52 hod.
Žadatel č.006/2018/039 na projekt Doprovodný program veletrhu For Bikes, návrh pana radního Wolfa: 0
Kč.
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 007/2018/040 na projekt Prague European Summit 2018, návrh pana Kauckého: 300 000 Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 008/2018/041 na projekt Concerto Classico 2018 – 100 let českého uměleckého skla, návrh
pana radního Wolfa: 700 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Usnesení:
Výbor souhlasí
s přijetím individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 žadatelům uvedeným
v příloze č. 1 tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou v
celkové výši 6 290 000 000 Kč.
II. doporučuje
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.

5.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Odchod pana Novotného v 14:09 hod.
Jednotlivé žádosti:
Žadatel č. 19 na projekt Footsbarn en Tchequie, návrh pana Stropnického: 42 000 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 20 na projekt Evropské metro - Fotoalbum, návrh paní prof. Kislingerové, aby odbor KUC
informoval žadatele, že je možné se obrátit na Dopravní podnik HMP.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 21 na projekt Výstava 50 let s Čtyřlístkem,
návrh pana radního Wolfa, aby se žadatel přihlásil do grantového řízení na rok 2019 v tomto roce, jelikož
plánovaná výstava se má konat až v roce 2019.
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Paní předsedkyně se podivila, proč takováto akce není zahrnuta ve výstavním plánu Muzea HMP, kde se
zamýšlená akce má konat.
Pan radní Wolf vysvětlil, že požadovaných 200 000 Kč může paní ředitelka Strnadová poskytnout z
rozpočtu Muzea HMP a navrhl udělit tomuto projektu 0 Kč. Pan radní Wolf požádal ředitele Cipra, aby
instruoval paní ředitelku Strnadovou v dané záležitosti. Celkový plánovaný rozpočet na tuto výstavu bude
asi 1,5 mil Kč.
Paní předsedkyně navrhla přesun žádosti na únorové zasedání výboru s tím, že na zasedání výboru bude
přizvána i paní ředitelka Strnadová, která může poskytnout finanční prostředky na plánovanou výstavu
přímo ze svého rozpočtu.
Příchod pana Novotného v 14:15 hod.
Návrh na přesun žádosti na příští zasedání výboru.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 22 na projekt DOT 504, návrh pana Wolfa: 650 000 Kč, protinávrh paní předsedkyně 200 000
Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat.
Žadatel č. 23 na projekt Kultura pro děti aneb Kdo si hraje, nezlobí, návrh pana radního Wolfa 40 000 Kč
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 24 na projekt Landscape Festival Praha, pan radní Wolf sdělil, že Granty na rok 2018 ještě
nebyly Radou a Zastupitelstvem HMP odsouhlaseny a z tohoto důvodu pan radní Wolf navrhl přesun této
žádosti na příští zasedání výboru, z důvodu že Grantová komise již navrhla přidělit tomuto projektu
300 000 Kč.
Hlasování o přesun žádosti na příští zasedání výboru:
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 6 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Hlasování: 0 Kč
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Pan radní vysvětlil, že je možné následně po schválení grantů podat znovu žádost o individuální dotaci.
Žádost č. 25 na projekt Konference k 80. výročí kongresu PEN klubu, návrh pana radního Wolfa: 600 000
Kč
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 26 na projekt Mikulášovy patálie, návrh pana radního Wolfa 300 000 Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 27 na projekt 55. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, návrh pana radního Wolfa 300 000
Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 28 na projekt Reprízování inscenacích tanečního studia Light v roce 2018, návrh pana radního
Wolfa: 250 000 Kč.
Protinávrh pana Stropnického na přesun žádosti na příští zasedání výboru z důvodu, že doposud granty
nebyly ještě schváleny Radou a Zastupitelstvem HMP.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.
Žadatel č. 29 na projekt Humanitární krize a fotožurnalismus, návrh pana ředitele Cipra, aby žádost byla
odložena do doby, až žadatel bude znát termín příjezdu dánského fotografa.
Protinávrh pana Stropnického: 0 Kč
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 5 se zdrželi hlasování. Protinávrh nebyl přijat.
Žadatel č. 30 na projekt Bastienka, návrh pana radního Wolfa: 50 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 31 na projekt Ceny Anděl 2018, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 32 na projekt nová inscenace „Touha po samotě“, návrh pana radního Wolfa 0 Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 33 na projekt umělecká intervence Daniela Pitína v kostele Nejsvětějšího Salvátora, návrh pana
radního Wolfa: 50 000 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 34 na projekt Pražský kalich 2018, návrh pana radního Wolfa: 60 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 35 na projekt Pražské poetické setkání 2018, návrh pana radního Wolfa: 50 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
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Žadatel č. 36 na projekt Charles Aznavour, návrh pana Wolfa: 500 000 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 37 na projekt Galerie ve Winternitzově vile, návrh pana radního Wolfa: 400 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 38 na projekt koncert k významnému výročí Lubomíra Brabce, návrh pana radního Wolfa:
300 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 39 na projekt Slovenské tance pro Triango a orchestr, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 40 na projekt Děti Praze, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 41 na projekt Cestovní průvodce po slavných pražských adresách, návrh pana radního Wolfa: 0
Kč.
Doporučení aby odbor KUC doporučil žadateli, kontaktovat PIS/ PCT.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 42 na projekt True music, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 43 na projekt Prague International Bluenight, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 44 na projekt IV. Senior Rock festival v KD Barikádníků 2018, návrh pana radního Wolfa:
80 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

Individuální účelové dotace – účast na mezinárodním veletrhu umění v roce 2018
Žadatel č. 1 na projekt: účast Jiří Švestka Gallery na Mezinárodním veletrhu umění VOLTA NY 2018
v New Yourku , návrh paní předsedkyně: 590 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 2 na projekt účast Chemistry production na VOLTA NY, návrh paní předsedkyně: 200 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Paní předsedkyně uvedla debatu s tím, že hlavní město Praha chce podporovat galeristy a umělce, kteří se
budou prezentovat na mezinárodních veletrzích. Poplatky za účast u těchto dvou žadatelů jsou v různé
výši, která závisí na velikosti pronajímaného výstavního prostoru.
Následně proběhla diskuze k žádostem o dotaci k účasti na mezinárodních veletrzích, které byly předloženy
na zasedání výboru poprvé.
Paní předsedkyně a pan ředitel Cipro informovali členy výboru, že tato podpora byla již dlouho
připravována s poradním sborem primátorky, který konstatoval, že hlavní města běžně podporují i
komerční umělce v rámci veletrhů. Galeristům paní předsedkyně rozeslala dopis s informací o možnosti
čerpání finančních prostředků, kde je uveden i indikativní seznam veletrhů. V budoucnosti – od r. 2019 by
se tato podpora již měla uskutečňovat z grantového programu. V současné době jediným způsobem
podpory je žádost o individuální účelovou dotaci.
Pan Švestka reagoval a sdělil členům výboru, že v hlavním městě Praze je sice více galerií, ale ne více, než
10 galerií má naději, aby byly akceptovány některým z těchto uměleckých mezinárodních veletrhů.
Paní předsedkyně vysvětlila, že v současnosti není známo kolik žadatelů bude žádat o dotaci, kolik
českých umělců na mezinárodních veletrzích uspěje a kolik galerií bude moci investovat finanční
prostředky do účasti na mezinárodních veletrzích. Žadatelé by měli vždy spolu s podanou žádostí doložit i
pro forma fakturu - akceptace pořadatele, či smlouvu. Je to vlastně minimum, které může hlavní město
žadateli uhradit.
Usnesení:
Výbor
I. doporučuje
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radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům
v oblasti kultury v roce 2018, a to v částkách uvedených v příloze, v celkové částce 4.762.000 Kč.
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.

6.

Informace - Koncepce využití Výstaviště na období 2018, 2019 s výhledem do roku 2022
Předkladatel: Ing. Pavel Klaška - předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Klaškovi, který přednesl svoji prezentaci Výstaviště.
Následně zazněla diskuze k tomuto bodu.
Pan radní Wolf upřesnil, že technický stav prostor Výstaviště není dobrý, že stále chybí levé křídlo paláce.
Smlouva se společností Incheba končí v roce 2018 a v současné době probíhají intenzivní jednání o
uzavření nové smlouvy, která by měla být podepsána koncem měsíce ledna. Výtěžnost z jednotlivých akcí
by měla být vyšší za kratší dobu trvání smlouvy. Do konce měsíce září 2018 by měla být hotova projektová
dokumentace na výstavbu levého křídla paláce se všemi povoleními.
Harmonogram zásadních velkých výstavních akcí bude stejný jako v minulosti. V zóně 3 má vzniknout
zábavní dřevěný park.
Pan Stropnický žádá o zaslání podrobnější informace týkající se dřevěného parku.
Pan Klaška přislíbil předložení informace na březnovém zasedání výboru.
Pan Novotný žádá o upřesnění informace ohledně Lapidária.

7.

Informace - Staroměstská radnice - koncepce využití a stav rekonstrukce věže Staroměstské
radnice

Předkladatel: ředitel HOM MHMP, ředitelka SLU MHMP

Paní předsedkyně požádala odbor HOM a odbor SLU, zda by bylo možné obdržet harmonogram
stavebních prací s ohledem na konání výstavních akcí v Křížové chodbě a v souvislosti s projektem
plánované rekonstrukce dle studie pana Javůrka. Paní předsedkyně předala slovo paní ing. Černé z odboru
HOM.
Paní ing. Černá vysvětlila, že plánované akce byly na minulém zasedání výboru schválené k 30. říjnu 2018.
Žádost o stavební povolení na tento projekt byla podána na MČ Praha 1 dne 5. 12.2017 a předpokládá se
v únoru nabytí právní moci stavebního povolení. Na tomto základě bude požádáno o zpracování prováděcí
dokumentace, z které bude stanovena finální částka zakázky. Do RHMP a ZHMP půjde informace o
záměru vyhlášení zakázky a v průběhu srpna 2018 by výběrové řízení mělo být ukončeno, výběr
zhotovitele je předkládán pouze RHMP a pak bude následovat podpis smlouvy se zhotovitelem. Dne
5. listopadu 2018 by se mělo předávat staveniště. Tento harmonogram nepočítá s odvoláními, ani
s rozhodnutím ÚOHS.
Paní ředitelka Pekárková z odboru SLU sdělila, že objekt Staroměstské radnice má svěřen do své správy a
z tohoto důvodu požádala odbor HOM, aby odbor SLU byl též připomínkovým místem k tisku do RHMP,
který bude řešit rekonstrukci Staroměstské radnice. Odbor SLU nyní řeší současnou rekonstrukci
Staroměstské věže a z tohoto důvodu by tyto dvě stavební akce neměly navzájem kolidovat a nemělo by
docházet k nabourání jednoho či druhého harmonogramu. Důležité je, aby se i přípravné práce
koordinovaly. Odbor SLU požádal, aby byl i u projednávání přípravné fáze projektové dokumentace.
Paní ing. Černá sdělila, že projektová dokumentace je již dávno na stavební úřad podána s žádostí o
stavební povolení a nejsou možné žádné změny.
Pan ředitel Cipro připomněl, že budoucím uživatelem celého objektu by měla být PIS/PCT a z tohoto
důvodu požádal o totéž, aby PIS/PCT byla též připomínkovým místem jako odbor SLU.
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Pan Novotný shrnul, že z uvedené diskuze vyplynulo, že v této věci neprobíhá žádná koordinace stavebních
záměrů, přičemž se jedná o komplikovanou a důležitou stavbu, kde se nacházejí reprezentační prostory
HMP a MČ Praha 1 zde pořádá svatby.
Pan Novotný vznesl dotaz, zda se bude rekonstrukce provádět najednou a pravidelné akce se budou
uskutečňovat někde jinde. Nebo rekonstrukce proběhne po etapách. Z materiálu, který jsme obdrželi,
vyplývá, jaká bude detailní expozice v zrekonstruovaných prostorech (které mohou vzniknout v horizontu
cca 4 let), přičemž v dnešní době není známo, jak se bude objekt rekonstruovat. Informace o plánované
rekonstrukci, které se týkají doby, za půl roku až za rok nebyly předloženy. Tyto informace o průběhu
rekonstrukce jsou ale naprosto zásadní.
Paní předsedkyně sdělila, že bychom se měli zabývat tím, kde jinde bychom mohli výstavy organizovat
nebo zda výstavy nebudou vůbec.
Paní předsedkyně věří, že koordinace nastane, a že pan radní Wolf toto zorganizuje spolu se svým odborem
KUL a navrhnou alternativy pro HMP a organizování výstav.
Pan radní Wolf sdělil, že není koordinátorem mezi těmito dvěma odbory, nemá toto ve své kompetenci a
předpokládá, že využití těchto prostor je nově zamýšleno pro PIS/PCT, pro nové informační centrum. Je
možné se jen zamyslet o možných jiných prostorech např. Clam Gallasův palác, jinak o ničem jiném neví.
Nebo např. spolupráce s Mánesem, či kostel Šimona a Judy.
Pan Skalický sdělil, že problémem je koordinace těchto činností a komunikace obou dotčených odborů.
Pan Skalický navrhl požádat oba odbory, aby podaly jasnou deklaraci o součinnosti podmínek
rekonstrukce, o jasné harmonogramy prací a jak bude naloženo s Domem U minuty.
Paní Černá sdělila, že jejich odbor HOM MHMP dostal za úkol pouze zajistit stavební povolení a
připravit soutěž na zhotovitele, s výstavami nemají nic společného.

8.

Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v
listopadu a prosinci 2017
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

9.

Různé
Zasedání výboru skončilo v 16:05 hodin.
Příští zasedání výboru se bude konat 7. února 2018 ve 13 hodin.

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: PhDr. Lukáš Kaucký
Zapsal: Mgr. Zuzana Navrátilová
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