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

ZÁPIS z 15. jednání
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne
22. 11. 2017 ve 12:00 hod.
Velká zasedací síň, Nová radnice, Mariánské náměstí 2

Přítomni:

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný,
PhDr. Helena Briardová, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Karel
Grabein Procházka, Zuzana Navrátilová

Hosté:

Tomáš Macháček, radní z MČ Praha 1, , Miroslav Koláček, z Galerie HMP, , Marie Wichterlová,

Grantová komise:
MgA. Daniel Přibyl, MgA. David Mareček,, prof. Ivanka Kubicová, Mgr. Petr Tyc, Mgr. Jan
Skřivánek, Mgr. Petr Bílek, PhDr. Jan Foll, doc. MgA. Ivo Mathé, Mgr. Veronika Bednářová, Mgr.
Jan Press
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
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1.

Úvod

Výbor začal své zasedání v 12:03 hodin a byl usnášeníschopný. Paní předsedkyně omluvila paní Prof.
Kislingerovou, která přijde na zasedání výboru později a následně pak přistoupila k jednání o programu
výboru.
2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání
Schválení zápisu:
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen.
Schválení programu:
Paní předsedkyně navrhla členům výboru, aby byl na program dnešního výboru zařazen i návrh na rozpočet
kapitoly 06 – Kultura a cestovní ruch na rok 2018, jelikož byl rozpočet HMP již odsouhlasen Radou HMP.
Pořadí bodů dnešního zasedání paní předsedkyně navrhla následovně: Jako první bod zasedání výboru
projednat udělení grantů a po příchodu paní profesorky Kislingerové projednat jako bod č. 2, návrh rozpočtu
a pak již postupovat dle stávajícího návrhu programu, to znamená jako bod 3 – ateliér Hany Wichterlové.
Pan Novotný sdělil tři poznámky k navrženému programu s tím, že není třeba tyto návrhy projednat ihned,
ale třeba na příštím zasedání výboru.
a. Další postup rekonstrukce Staroměstské radnice, protože předmětem jednání tohoto výboru bývá
schvalování výstav v Křížové chodbě Staroměstské radnice a není nám známo, jak a kdy bude
rekonstruována Staroměstská radnice, víme jen o informaci, že bude rekonstruován Orloj na
Staroměstské radnici. Dále nám není známo, zda bude Křížová chodba výstavním prostorem nebo
prostorem PIS. Chybí důležité syntetické informace, které tento výbor potřebuje znát vzhledem
k záležitostem, které projednává.
b. Problematika Výstaviště, výbor by se měl zabývat problematikou výstavní činnosti Výstaviště.
Majoritním provozovatelem je společnost Incheba, které k 31. 12. 2018 končí smlouva s HMP. Bude
v únoru 02/2019 veletrh Holiday World? Jedná se o velmi důležité téma z pohledu cestovního ruchu.
c. Individuální účelové dotace jsou vždy jako bod zasedání výboru a to vždy ve větším počtu žádostí než
v tomto případě - 1 žádost. Další žádosti byly předloženy odboru KUC.
Paní předsedkyně poděkovala za návrhy panu Novotnému a sdělila, že problematika Staroměstské radnice bude
zařazena jako bod jednání na prosincovém zasedání výboru a problematika Výstaviště bude zařazena v roce
2018. Dále pak paní tajemnice Navrátilová vysvětlila panu Novotnému, že na posledním zasedání výboru se
členové výboru usnesli, že žádosti o IUD na rok 2018 budou projednány až po schválení rozpočtu na r. 2018.
Dr. Janderová přivítala, že otázka Staroměstská radnice bude zařazena na prosincové zasedání výboru a že
otázka Výstaviště bude zařazena v roce 2018. Dále paní Dr. Janderová požádala, aby bod č. 5 ateliér Hany
Wichterlové zůstal tak, jak je plánován s ohledem na účast zástupce MČ Praha 1 zde na výboru. Paní
předsedkyně se ztotožnila s tímto návrhem a sumarizovala program 15. zasedání výboru s tím, že zůstává jako
bod 4 udělení grantů, dále zůstává jako bod 5 – ateliér Hany Wichterlové a jako bod 6 by byl návrh rozpočtu
kapitoly 06.
Paní předsedkyně přistoupila k hlasování k takto navrženému programu.
Hlasování o programu
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Program výboru byl schválen.

3. Volba ověřovatele
Ověřovatelem byl navržen: Lukáš Kaucký.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen.
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4.

k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2018
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Paní předsedkyně předala slovo paní Navrátilové, tajemnici Grantové komise RHMP, aby sdělila, jaký vývoj měl
letošní grantový systém. Paní Navrátilová informovala o průběhu formální stránky projednávání grantů
Grantovou komisí RHMP s tím, že grantové řízení bylo vyhlášenou Radou HMP a to 2. května 2017 a výbor pro
kulturu podmínky grantového řízení odsouhlasil. Uzávěrka podávání žádostí byla 7. června 2017. Každý obdržený
projekt byl posouzen napřed z formálního hlediska a následně pak byl každý projekt posuzován 5 hodnotiteli,
z toho 2 oborovými členy Grantové komise a 3 externími odborníky. V prvním kole grantového řízení členové
Grantové komise RHMP přidělovali body a v druhém kole na zasedání Grantové komise RHMP byla jednotlivým
projektům udělena finanční částka. V tomto roce se podařilo, že projekty byly projednávány dle své kvality,
nebylo zde oborové rozdělení finančních prostředků, které by bylo dáno Grantové komisi RHMP předem.
Celkem 183 028 000 Kč bylo vázáno na víceleté granty. Na rok 2018 je na granty uvolněna celková částka ve výši
330 000 000 Kč. Grantová komise RHMP na jednoleté granty navrhla částku 147 274 000 Kč. Celkem je to tedy
330 302 000 Kč. Po tomto projednání dva žadatelé svoji žádost stáhli a tak celková částka byla snížena o 350 000
Kč. Grantová komise RHMP se v letošním roce též ještě zabývala žádostmi o navýšení víceletých grantů, které již
byly v minulém roce přiděleny a to u žádostí: Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, Mezinárodní
hudební festival letní slavnosti staré hudby, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, klavírní festival Rudolfa
Firkušného a Bohemia Balet. Grantová komise RHMP těmto žadatelům navrhla navýšení v částce 1 222 000 Kč.
Celková částka, která bude užita na grantové řízení v roce 2018 činí 331 524 000 Kč. Výboru je tedy předkládán
návrh Grantové komise RHMP, který se skládá ze dvou částí:
1. jednoleté granty na rok 2018
2. víceleté granty na rok 2019-2022.
Paní předsedkyně předala slovo předsedovi Grantové komise RHMP, panu Lukášovi Kauckému, který poděkoval
členům grantové komise za to, s jakou energií se zhostili tohoto hodnocení letošních projektů, za čas věnovaný
tomuto hodnocení a za odvahu, protože rozhodnutí Grantové komise RHMP často v kulturní obci vyvolává vášně
a někdy i nepochopení.
Pan Kaucký vyzdvihl, že je důležité, že do oblasti tance a nonverbálního umění - do kategorie C patří nově i nový
cirkus. Do oblastí G ostatní - patří mezioborové projekty a festivaly, víceoborové projekty a festivaly, kulturně
sociální projekty a festivaly, kreativně společenské projekty, včetně designové tvorby. Podotkl, že se podařilo
zpřesnit pokrytí těchto dvou oblastí, protože v minulosti tyto kategorie vyvolávaly nejasnosti.
Příchod pana Stropnického v 12:30 hod.
Pan radní Wolf poděkoval panu Lukášovi Kauckému jako předsedovi Grantové komise RHMP a i členům
Grantové komise RHMP. Dále již jen podotkl formální poznámku, že rozpočet HMP ještě schválen nebyl, to
znamená ani tato kapitola 06.
MHMP dává na kulturu 3,5 % z celkového rozpočtu HMP.
Paní předsedkyně též poděkovala členům Grantové komise RHMP a jen zdůraznila, že Grantová komise RHMP
přidělila i dostatek finančních prostředků na Top akce HMP.
Paní předsedkyně otevřela diskuzi k tomuto bodu
Dr. Janderová vznesla dotaz k výši navržených finančních prostředků u dvou žádostí o grant.
Pan radní Wolf doporučil, aby členové výboru neměnili hodnoty a výše navržených finančních prostředků
Grantovou komisí RHMP. Politická reprezentace – Rada HMP - jmenovala Grantovou komisi RHMP. Existuje
opravný prostředek, kdy je možné ve výjimečných případech u neúspěšných žadatelů o grant některé změny
provést v průběhu roku. Pokud zasáhneme do jediné změny v předkládaném materiálu, narušíme tím celý
systém grantového řízení a stane se z toho precedens. Pan radní Wolf požádal členy výboru o respektování
rozhodnutí Grantové komise RHMP, které je předkládáno, a aby členové výboru hlasovali pro přijetí
předloženého usnesení.
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Pan Novotný sdělil, že nebude podporovat jakoukoliv změnu v předloženém návrhu a že bude hlasovat pro
materiál jako celek. Dále pan Novotný vznesl námitku proti časovému harmonogramu grantového řízení pro rok
2018, a to proti posunutí uzávěrky grantového řízení z měsíce dubna na měsíc červen. Před třemi lety uchazeči
o grant věděli předběžný výsledek již v měsíci září příslušného roku. Pan Novotný požádal o navrácení k
časovému režimu, který byl zaveden před třemi lety a který byl pro uchazeče o grant vhodnější. Pan radní Wolf
odpověděl, že posune-li se časová osa – může vzniknout více projektů. Žadatelé pak mají delší dobu na
kvalitnější přípravu. A zároveň rozpočet HMP je znám stejně až na konci daného roku.
Dr. Janderová na základě zde vyřčených argumentů stáhla svoji žádost o navýšení finančních prostředků u dvou
žadatelů.
Paní předsedkyně Kaplický sdělila, že spolu se zveřejněným zápisem ze zasedání tohoto výboru bude též
uveřejněn přehled o poskytnutých či neposkytnutých finančních částkách jednotlivým žadatelům o grant.
Pan radní Wolf poděkoval ještě paní Zuzaně Navrátilové a paní Janě Lapáčkové za jejich veliký přínos
v grantovém řízení.
Návrh usnesení:
Výbor
I. souhlasí
1. s předložením návrhu na udělení jednoletých i víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
vyhlášených pro rok 2018, uvedených v přílohách č. 1 - 3, k projednávání v Radě a Zastupitelstvu HMP
2. s předložením návrhu na navýšení víceletých grantů u žádostí pod čísly AB/046 - Mezinárodní hudební
festival Dvořákova Praha, AB/047 - Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, AB/048 Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Klavírní festival Rudolfa Firkušného a AC/052 - Bohemia Balet
– kontinuální činnost, i pro rok 2018 v celkové navržené výši 1.222.000 Kč, k projednávání v Radě a
Zastupitelstvu HMP, a to v návaznosti na výši finančních prostředků schválených pro r. 2018
II. bere na vědomí
1. stažení žádostí pod čísly BD/333 a BE/437 u grantů doporučených již Grantovou komisí, v celkové výši
350.000 Kč
2. zveřejnění návrhu na udělení jednoletých i víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
vyhlášených pro rok 2018 po projednání ve Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP v příloze zveřejněného zápisu z tohoto jednání na webových stránkách
hlavního města
Přílohy:
Příloha č. 1- Seznam žádostí o jednoletý grant na rok 2018
Příloha č. 2 - Seznam žádostí o víceletý grant na rok 2019 – 2022
Příloha č. 3 - Seznam všech vyřazených žádostí o grant hl. m. Prahy v této uzávěrce
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
5.

Schválení záměru na zřízení a provozování Ateliéru Hany Wichterlové příspěvkovou organizací Galerie hl. m.
Prahy
Předkladatel: ředitel KUC MHMP

Paní předsedkyně sdělila, že Usnesením MČ Praha 1 uložilo Zastupitelstvo MČ Praha 1 úkol jednat ve věci
odsvěření nemovitosti s Magistrátem HMP a Galerií HMP, a to na pozemcích Na Újezdě 23 ze svěřené správy
majetku MČ Prahy 1 do výlučného vlastnictví HMP s tím, že pan starosta Lomecký požaduje rovnocennou
náhradu za tento převod.
Paní předsedkyně předala slovo panu radnímu za majetek MHMP, panu Procházkovi. Pan radní Procházka sdělil,
že je připraven realizovat tento záměr s odsvěřením majetku. Praha 1 žádá o náhradu za odsvěření, ale vůle
HMP je taková, že nebude toto odsvěření kompenzovat. Politika HMP je taková, že pokud se jedná o odsvěření
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majetku, majetek nadále zůstává majetkem HMP a tudíž není možné kompenzovat odsvěření finančně či jinou
náhradou. Pokud HMP městským částem něco svěřuje, tak je to s doložkou, že nesmí být majetek městkou částí
prodán a musí být využit pro účel, pro který byl svěřen.
Pan radní Tomáš Macháček z MČ Praha 1 reagoval tím, že v současnosti probíhají jiné tři případy odsvěření
majetku, kde MČ Praha 1 požaduje náhradu na HMP. Např. v Široké ulici se jedná o odsvěření nebytových
jednotek, a i zde byla z HMP přislíbena za odsvěření majetku náhrada, či finanční kompenzace.
Pan Novotný vysvětlil, že navrhované usnesení by mělo být formulováno tak, že výbor schvaluje záměr na
zřízení a provozování ateliéru Hany Wichterlové Galerií HMP. Tento výbor by se neměl zabývat finanční
náhradou MČ Praha 1.
Pan Stropnický poděkoval paní předsedkyni Kaplický za předložený záměr a vyjádřil údiv nad tím, proč ateliér je
v dnešní době v tak špatném stavu, proč se MČ Praha 1 o ateliér tak špatně stará. MČ měla dostatek času, aby
se o majetek řádně postarala, a v tomto případě není možné požadovat ještě jakoukoliv kompenzaci. HMP bude
řešit problém tohoto majetku za MČ Praha 1. Když se městským částem svěřují pozemky, tak HMP nepožaduje
za tento akt žádné finanční prostředky.
Pan radní Macháček vysvětlil, že rodina Wichterlových měla objekt v nájmu a měla za úkol sehnat investora, což
se nakonec nyní stalo. Dále vysvětlil, že pozemek má nějakou hodnotu, a že MČ Praha 1 jej chtěla prodat –
proto požaduje protihodnotu. Jedná se o třetí případ v řadě, který MČ Praha 1 projednává s HMP a HMP nyní
sděluje, že s kompenzací za odsvěření (finanční kompenzace nebo protihodnota) má problém. MČ jednala
vstřícně.
Paní předsedkyně zdůraznila, že ateliér je jedinečný a unikátní skvost, který se nachází v samém centru Prahy,
který je věnován jedinečné sochařce, představitelce avantgardního umění v ČR – jedná se o unikátní
prostranství, které se dá zkulturnit a zpřístupnit veřejnosti. Galerie HMP plánuje investovat do tohoto objektu
6,3 mil. Kč a provoz ateliéru je kalkulován na 400 000 Kč na rok.
Pan radní Macháček sdělil, že MČ Praha 1 podporuje tento projekt a je též variantou, že MČ Praha 1 si objekt
ponechá a dlouhodobě jej může Galerii HMP pronajmout.
Pan radní Wolf podotkl, že není možné, aby HMP investovalo do něčeho co nevlastní. Pan radní Wolf poděkoval
za vstřícnost MČ Praha 1, co se týká problematiky majetku v Široké ulici č 6. Tato situace je zde ale jiná, HMP
prostřednictvím své příspěvkové organizace chce tento prostor opravit a pozemek revitalizovat. MČ Praha 1 by
to měla vítat. Pan radní Wolf chápe, že by se v tomto případě mohlo jednat o nějakou směnu, ale určitě ne o
finanční kompenzaci.
Dr. Janderová sdělila, že MČ Praha 1 nechala v roce 2009 opravit opěrné zdi a zároveň již tehdy počítala se
vstupem do tohoto objektu. Dále Dr. Janderová podotkla, že nezná nájemní smlouvu, za jakých podmínek měli
nájemci užívat tento objekt. Informovala, že se musel již dříve ubourat kus objektu, který byl v havarijním stavu.
Tato problematika byla několikrát prodiskutována na výboru pro kulturu MČ Praha 1 s tím, že situace objektu se
musí řešit a že je nezbytné k tomu přistupovat s péčí řádného hospodáře. Je třeba najít konsensus pro obě
strany.
Příchod paní prof. Kislingerové v 13:15 hod.
Pan Stropnický shrnul celkovou diskuzi, že daná jednání byla vždy iniciativní ze strany MČ Praha 1 v dobré víře,
že obdrží kompenzaci. Členové výboru kromě členů z Prahy 1 se shodují v názoru, že by se v tomto případě mělo
konat, aniž by byla poskytnuta jakákoliv kompenzace za odsvěření majetku.
Pan Procházka dovysvětlil, že tento případ odsvěření je jiný, než který pan kolega z MČ Praha 1 uváděl. V tomto
případě MČ Praha 1 za odsvěření požaduje kompenzaci, ale neví jakou. Byl by to nevhodný precedens. MČ
Praha 1 tvrdí, že ať odsvěříte cokoliv, vždy za to něco budeme chtít.
Pan Macháček vysvětlil, že je požadována pouze rovnocenná náhrada na základě znaleckého posudku.
TED 8.1.5.1

Strana 5

Výbor
I. schvaluje
záměr na zřízení a provozování Ateliéru Hany Wichterlové příspěvkovou organizací Galerie hl. m. Prahy a v
případě odsouhlasení tohoto záměru odbor hospodaření s majetkem MHMP zajistí zpracování oddělovacího
geometrického plánu a následné „odsvěření“ dotčeného nemovitého majetku Městské části Praha 1.
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
6. Návrh rozpočtu kapitoly 06 kultura a cestovní ruch pro rok 2018.
Odchod pana Procházky v 13:10 hodin.
Paní předsedkyně Kaplický sdělila, že rozpočet HMP pro rok 2018 byl již odsouhlasen Radou HMP. Paní
předsedkyně dále předala slovo panu radnímu Wolfovi.
Pan radní Wolf sdělil, že rozpočet pro příští rok je navýšen asi o 180 mil Kč. Rozdíl oproti minulému roku se týká
běžných výdajů, kdy se počítá se zvýšením mezd zaměstnancům v kulturní sféře. Toto navýšení je navrženo
částečně z důvodu zákonné úpravy a částečně z požadavku MHMP. Ostatní navýšení rozpočtu činí asi 69 mil Kč,
jedná se o náklady na grantovou politiku – 20 mil Kč, granty na výročí 100 let vzniku republiky – 35 mil Kč.
Pan Novotný okomentoval některé položky rozpočtu:
Převod kapitálových výdajů z tohoto roku na příští rok – 100 mil Kč na Centrum současného umění – zatím o
tomto projektu není nic známo.
100 mil Kč investičních prostředků neproinvestovaných na Výstavišti. Letošní rozpočet na Výstaviště byl 236 mil
Kč, to znamená, že 136 mil Kč se letos zde proinvestovalo.
U Šlechtovy restaurace se převádí neproinvestovaných 110 mil do příštího roku. Rekonstrukce měla stát 172 mil
Kč.
Investiční dotace Právnické fakultě UK – 700 000 Kč na rekonstrukci výtahu pater noster. Tato položka má být
systémově hrazena z grantů na opravu kulturních památek. Tato položka byla již schválena Zastupitelstvem HMP
na jaře letošního roku kdy bylo upozorněno, že tento způsob jistě narazí na limit de minimis. Do rozpočtu 2018
to systémově nepatří.
Rozpočet týkající se PIS okomentoval pan radní Wolf s tím, že PIS obdrží finanční částku jako kompenzaci ztráty
ze vstupného. Další ztráty PIS se budou řešit následně, až tato situace nastane.
Pan ředitel Cipro informoval, že dle sdělení odboru služeb v příštím roce celková rekonstrukce Staroměstské
radnice nebude realizována.
Pan ředitel Skalický vysvětlil, že finanční prostředky na pater noster byly Zastupitelstvem HMP přiděleny, ale
Právnická fakulta se dostala do problémů s podporou de minimis, proto se finanční prostředky převedly do
rozpočtu na rok 2018.
Usnesení:
Výbor souhlasí:
S návrhem rozpočtu kapitoly 06 kultura a cestovní ruch pro rok 2018.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
7. Informace – přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP v říjnu 2017
8. Individuální účelová dotace v oblasti kultury v roce 2017
Žadatel č. 161 na přípravy projektu Česko-slovenský ples 2018, návrh pana radního Wolfa 150 000 Kč.
Pan radní Wolf vysvětlil, že finanční prostředky na tuto dotaci budou poskytnuty přesunem finančních
prostředků z rozpočtu oddělení národnostních menšin a cizinců, které již v roce 2017 nebudou využity.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
Usnesení:
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Výbor doporučuje radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuální účelové dotace
projektu v oblasti kultury v roce 2017, a to v částce 150 000 Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
9. Různé
Paní Dr. Janderová přečetla stížnost, kterou obdržela jako předsedkyně kulturní komise MČ Praha 1, která se
týkala nadměrného hluku při akcích konaných na Malostranském náměstí od Pavli Šefernové. Stížnost bude
písemně předána paní předsedkyni Kaplické.
Zasedání výboru skončilo v 13:50 hodin.
Příští zasedání výboru se bude konat 6. 12. 2017 ve 13 hodin v prostředním salonku paní primátorky.

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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