
Zápis z 7. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, konaného dne 3.6.2015

ve 13:00 hodin

Přítomni: členové - MgA. Eliška Kaplický Fuchsová ( předsedkyně), PhDr. Lukáš Kaucký, PhDr.

Helena Briardova, JUDr. Jaroslava Janderová, prof. Ing. Eva Kislingerová, Csc. , Mgr. Albert Kubišta,

Ing. Václav Novotný, Ing. Karel Grabein Procházka, Mgr. Zuzana Navrátilová

Hosté: Jan Wolf, Mgr. František Cipro, Ing. Radek Chaloupka, RNDr. Tomáš Řehák

+ dle prezenční listiny 22 zástupců odborné veřejnosti

Omluveni: Mgr. Jiří Skalický

1.Úvod

Předsedkyně uvítala členy výboru a přítomné hosty.

2. Schválení programu

Předsedkyně výboru seznámila přítomné s programem jednání výboru.

Hlasování: 6 pro - O proti - Ose zdržel hlasování. Návrh programu byl přijat.

Schválení zápisu z minulého zasedání výboru

Zápis z 6. zasedání výboru byl odsouhlasen.

Hlasování: 6 pro - O proti - O se zdržel hlasování. Zápis byl odsouhlasen.

Příchod ing. Karel Grabein Procházky, PhDr. Lukáše Kauckého ve 13 : 05 hod.

3. Volba ověřovatele

Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. Karla Grabeina Procházku.

Hlasování: 6 pro - Oproti - 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

4. Partnerství v oblasti kultury a umění pro rok 2015

Příchod pana PhDr. Matěje Stropnického ve 13: 06 hod.

Paní předsedkyně předala slovo panu Novotnému, který obecně formuloval rozdíl mezi kategorií

partnerství a kategorií granty jako nástroje pro financování kultury. Zdůraznil, že existují akce (

projekty), které jsou jedinečné a nelze je hiearchizovat v Grantovém systému - například projekt

Mene Tekel, proto je třeba takové projekty podpořit formou partnerství ..



Paní předsedkyně informovala členy výboru o výši disponibilní finanční částky, která zbývá v rozpočtu

na partnerství v oblasti kultury a umění na rok 2015 - částka činí 461 000 Kč. V rozpočtu na rok 2015
bylo v lednu 2015 - 12 500000 Kč. Dále paní předsedkyně výboru představila jednotlivé projekty

žadatelů o partnerství hl. města Prahy v oblasti kultury a k nim navrženo u částku podpory. O všech

projektech bylo samostatně hlasováno. Byla vedena diskuse ohledně výše zůstatku finančních

prostředků, který ještě zbývá na rozdělení a které je nedostačující vzhledem k tomu, že je teprve

měsíc červen. Pan radní Wolf sdělil, že počítá s dodatečným převodem finančních prostředků

v rámci své kapitoly a to převedením finančních prostředků z CR na kulturu. Dále pan radní

informoval, že bude vytvořen tisk do Rady HMP na vytvoření budgetu na 5-7 významných akcí

z oblasti kultury a CR pro HMP počínaje rokem 2016. Mezi tyto kulturní akce bude patřit i festival

spisovatelů.

Žádost Č. 45 - 25. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha

Pan radní navrhoval podpořit tento projekt částkou 500000,- Kč a doporučuje žadateli podat žádost

ještě paní primátorce HMP o poskytnutí daru. V minulém roce bylo na tento projekt z partnerství

poskytnuto 300000 Kč a 1000000,- Kč jako dar primátora hl. m. Prahy. Pan Kaucký doporučil, aby se

hlasovalo pro usnesení, že Výbor doporučuje Radě hl. m. Prahy tento projekt podpořit. Dále pan

Kaucký dal protinávrh na poskytnutí finanční částky 900000 Kč na Festival spisovatelů . Bylo

hlasováno a návrh byl přijat.

Usnesení: Výbor doporučuje radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí daru

primátorky HMP na Festival spisovatelů 2015 - na 25. ročník.

Hlasování: 7 pro - O proti -1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Příchod paní prof Evy Kislingerové v 13: 30 hod.

Žádost Č. 86 - Příprava výstavy" David Cronenberg a jeho svět"

Bylo doporučeno žadateli, ať požádá o grant a žádost se stáhla z programu jednání výboru s tím, že

požadované finanční prostředky budou řešeny ve spolupráci s Galerií HMP v rámci jejich rozpočtu.

Žádost Č. 87 - Festival Pacool 2015 - Příprava

Byla vedena rozsáhlá diskuze o tom, zda by akce neměla být organizována spíše samotným KCP.

Rozpočet na festival je 17500000 Kč a z toho je 5000000 je částka požadována po HMP. Není

v možnostech HMP v tomto roce poskytnout požadovanou finanční částku. Pan radní doporučuje

požádat o grant. Pan Novotný sdělil, že žádost měla být spíše předložena v kategorii partnerství CR a

ne kultury - měla by být v jiném režimu žádání.. Festival Paccol se plánuje v měsíci únoru - což je

doba pokleslé turistické sezony. Žadateli bylo doporučeno předložit na zářijovém jednání Výboru

detailnější návrh s prezentací o potencionální generované návštěvnosti a Výboru žádost předložit

v jiném kontextu logiky.

Usnesení: Výbor doporučuje radnímu Janu Wolfovi r popř. paní primátorce HMP poskytnutí záštity na

festival Pacool.

Hlasování: 8 pro - O proti - 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.



Po projednání všech žádostí bylo hlasováno o materiálu jako celku. Konečný výsledek projednávání je

uveden v Příloze č. 4 zápisu.

Celková požadovaná částka činí: 10.294.800 Kč

Celková odsouhlasená částka: 1300000 Kč

Usnesení: Výbor doporučuje radnímu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na přijetí partnerství

k projektům v oblasti kultury v roce 2015 v částkách uvedených v příloze.

Hlasování: 9 pro - O proti - O se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

5. Partnerství v oblasti cestovního ruchu pro rok 2015

Paní předsedkyně výboru informovala členy výboru o tom, že v kapitole cestovní ruch zbývá

2800000 mil. Kč. Dále paní předsedkyně výboru představila jednotlivé projekty žadatelů o

partnerství hl. města Prahy v oblasti cestovního ruchu a k nim navrženou částku podpory. O všech

projektech bylo samostatně hlasováno. Byla vedena diskuse o jednotlivých projektech.

U projektu Dny Jeruzaléma pan radní navrhuje částku 150000 Kč. Pan Matěj Stropnický informoval

členy Výboru, že s festivalem nesouhlasí a že podepsal dopis proti festivalu, protože festival

prezentuje město Jeruzalém jako etnické město, což je proti konvencím OSN. Pan Cipro sdělil, že

v názvu bodu jednání Je Partnerstvíjspolupořadatelství v oblasti zahraničních vztahů - cestovní ruch

a to proto, že původní projekt byl podpořen z kapitoly rozpočtu zahraničních vztahů. Původní

podmínka reciprocity výměny konání festivalu nebyla v minulosti zachována a proto odešel dopis

primátorky HMP do Jeruzaléma s informací, že v příštím roce se festival konat neplánuje, ale v roce

2017 se uvažuje o možnosti 2. konání Dnů Prahy v Jeruzalémě.

Usnesení: Výbor doporučuje přijetí partnerstvíjspolupořadatelství hl. města Prahy v oblasti

zahraničních vztahů - cestovního ruchu na rok 2015 žadatelům_uvedeným v Příloze č. 5 a

doporučuje podpořit jednotlivé projekty/akce finanční částkou v celkové výši 450000,- Kč, radnímu

Wolfovi doporučuje předložit tento návrh na jednání Rady hl. města Prahy

Hlasování: 8 pro - O proti - 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

6. Informace o změně návrhu v návrhu ke jmenování členů komise RHMP pro udělování grantů hl.
města Prahy v oblasti kultury a umění.

Paní předsedkyně předala slovo paní Navrátilové, která sdělila, že po odsouhlasení složení Komise

Rady HMP pro udělování grantů na minulém zasedání Výboru jeden člen Komise - paní Bohutínská (

obor tanec) odmítla funkci v Komisi přijmout. Taneční sdružení ČR navrhlo jako člena Komise pana

Jiřího Pokorného. Pan Wolf vysvětlil, že cílem je, aby v Komisi RHM byli odborníci nezávislí ale

zároveň respektovaní a proto občanské sdružení VIZE tance doporučilo Mgr. Petra Tyce. Občanské

sdružení bohužel předalo návrh svého kandidáta hodinu před konáním zasedání výboru. Paní



Návratová, předsedkyně sdružení Vize tance ujistila členy Výboru, že kandidát Mg. Petr Tyc

kandidaturu přijímá a souhlasí s obsahem práce.

Usnesení: Výbor bere na vědomí návrh na změnu ve složení komise RHMP pro udělování grantů hl.

m. Prahy v oblasti kultury a umění v oblasti tance (Mgr. Petr Tyc za paní Janu Bohutínskou).

Hlasování: 9 pro - O proti - Ose zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

7. Vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016

Pan Ing. Radek Chaloupka představil nové zásady pro poskytování grantů HMP vlastníkům památkově

významných objektů. V předloženém návrhu jsou stávající zásady pro poskytování grantů HMP

včetně vyznačených změn. Změny jsou vlastně tři.

Úpravy zásad musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 zákon o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů. Další změnou je zapracování režimu blokové výjimky dle nařízení EU 651/2014. V roce

2015 byly granty poskytovány v režimu de minimis a v roce 2016 můžeme využívat režim blokové

výjimky. Třetí změnou je elektronizace procesu. Grantové zásady prošly Komisí Rady HMP pro granty

vlastníkům památkově významných objektů a to 25. května 2015.

Usnesení: Výbor souhlasí s předloženým návrhem:

Zásad pro poskytování grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

Žádosti o grant HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 dle přílohy Č. 2

tohoto usnesení,

Časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů HMP vlastníkům

památkově významných objektů v roce 2016 dle přílohy Č. 3 tohoto usnesení.

Hlasování: 9 pro - O proti - Ose zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

8. Prezentace ředitele Městské knihovny

Pan ředitel Tomáš Řehák představil power point prezentaci ( Příloha Č. 6) o činnosti Městské

knihovny HMP a o Praze jako městu literatury. Praha se stala členem sítě kreativních měst literatury

UNESCO.

Odchod PhDr. Kouckého v v 15:20 hod.

9. Různé

V bodu různé nebylo nic projednáváno.



Předsedkyně výboru ukončila zasedání v15:30 hod.

Zapsala: Martina Malinová. f~
Ověřil: Ing. Karel Grabein Procházka :-= .

schvátit: MgA. Eliška Kaplický FUChSOVá @.~.~ ~

Tajemník: Mgr.zuzonONovrátilOV~~ .
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