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

ZÁPIS z 6. jednání
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného
dne 14. 12. 2016 ve 13:00 hod.
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

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

Omluveni:

PhDr. Matěj Stropnický

Nepřítomni:
Hosté:

dle prezenční listiny 37 zástupců odborné veřejnosti

Jednání řídil:

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Úvod

2.

Schválení programu a zápisu z minulého jednání

3.

Volba ověřovatele

4.

Materiál k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2017

5.

Tisk R-24019 - K revokaci usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro
partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu

6.

návrh projektu kooperace v oblasti příjezdového turismu mezi Prahou, Berlínem a Vídní se zaměřením na
vybrané zámořské trhy

7.

Marketing Prahy pro rok 2017 , strategie cestovního ruchu do roku 2023 a informace o střešní aplikaci Prague
Guide

8.

Programové schéma kulturních prezentací HMP pro rok 2017 - 2018

9.

Informace o dosavadní činnosti komise Rady HMP pro další využití Divadla komedie

10.

TISK R-23959 k návrhu na řešení modernizace zařízení scénické divadelní techniky příspěvkové organizace
Divadlo na Vinohradech

11.

Informace o stavu příprav společné prezentace HMP a SMO na mezinárodním veletrhu MIPIM 2017

12.

Informace o místních poplatcích - poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

13.

Informace - Archeologie na území hl. m. Prahy - informace pro stavebníky a veřejnost (příručka)

14.

Informace - přehled tisků schválených na jednání RHMP

15.

Informace - přehled tisků zpracovaných OPP a schválených na jednání RHMP a ZHMP

16.

Různé
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Úvod

Paní předsedkyně přivítala členy výboru. Výbor začal své zasedání v 13:10 hodin a byl usnášeníschopný. Paní
předsedkyně následně přistoupila k jednání o programu výboru.

2.

Schválení programu a zápisu z minulého jednání

Schválení programu.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Program byl schválen.
Schválení zápisu.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen.

3.

Volba ověřovatele

Ověřovatelem byla navržena JUDr. Jaroslava Janderová.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen.

4.

Materiál k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2017

Pan radní Wolf na začátku svého proslovu obecně shrnul letošní systém grantového řízení s tím, že Grantová
komise Rady HMP při svém hodnocení přihlédla k sedmi, resp. šesti akcím podporovaných HMP a dále
konstatoval, že došlo k navýšení finančních prostředků do oboru literatura oproti minulému roku. Pan radní
Wolf i paní předsedkyně poděkovali členům Grantové komise HMP za veliký kus odvedené práce, kterou
Grantová komise Rady HMP musela při posuzování jednotlivých projektů vykonat.
Dále jako každoročně proběhlo představení jednotlivých oborů grantového řízení, které vždy představil člen
Grantové komise HMP jako zástupce za daný obor. Pan Vlastimil Ježek za obor divadlo, paní Ivanka Kubicová
za obor tanec a nonverbální umění, pan Jan Muchow za obor hudba, paní Helena Musilová za obor výtvarné
umění, fotografie a nová média, pan Petr Bílek za oblast literatury, pan Ivo Mathé za film a video a pí Veronika
Bednářová za obor ostatní. Grantová komise HMP pracovala v pátnáctičlenném složení, kdy čtrnáct členů
vychází z uměleckého prostředí a patnáctý je předseda. V grantovém řízení na rok 2017 nedošlo k žádným
podstatným obsahovým změnám – zůstal zachován postup odborného hodnocení žádostí.
Dále bylo
konstatováno, že po schválení navýšení rozpočtu – grantů o 50 mil Kč se uskutečnila dílčí oborová jednání
členů Grantové komise HMP a na jejich návrh došlo v souladu se zvýšenými finančními prostředky k navýšení
grantů.
Celková částka finančních prostředků na jednoleté granty na rok 2017 je 131 542 000 Kč. Na víceleté granty je
pro rok 2017 již vázána částka 201 855 000 Kč. Celkem je tedy pro rok 2017 v grantovém řízení rozděleno
333 397 000 Kč.
Byl navržen úkol odboru OZV, aby vypracoval přehled všech příjemců grantů a veřejných podpor, které sídlí
v objektech HMP a provozují divadlo, jaká je výše nájemného na jednom z následných zasedání výboru.
Proběhla diskuse k navrženému grantovému ohodnocení.
Paní předsedkyně ukončila diskusi a přistoupila k hlasování k tomuto bodu.
Usnesení:
Výbor souhlasí s předložením návrhu na udělení jednoletých i víceletých grantů HMP v oblasti kultury a umění
vyhlášených pro rok 2017 k projednání v Radě HMP a Zastupitelstvu HMP.
Příloha č. 1 k návrhu usnesení Výboru ZHMP
Příloha č. 2 k návrhu usnesení Výboru ZHMP
Příloha č. 3 k návrhu usnesení Výboru ZHMP
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 Zdržel se. Usnesení bylo přijato.
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5.

Tisk R-24019 - K revokaci usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství
hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně předala slovo paní tajemnici Navrátilové. Paní Navrátilová informovala členy výboru, že
kategorie partnerství byla zrušena v říjnu letošního roku a Radou HMP byl schválen formulář žádosti na
poskytování individuálních účelových dotací. Paní tajemnice konstatovala, že existuje složité připomínkové
řízení, které trvá měsíc a déle a stává se, že materiál s žádostí o poskytnutí dotace je předkládán na jednání
Rady a Zastupitelstva HMP až po skončení dané akce, na kterou jsou žádány finanční prostředky. Z tohoto
důvodu je výboru předkládáno k revokaci Usnesení RHP, kterým byl odsouhlasen formulář na poskytnutí
individuální účelové dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu pro fyzické a právnické osoby s tím, že žadatel
musí podat žádost nejpozději do 20.dne každého měsíce a začátek akce musí být naplánován nejdříve 60 dní
od jednání výboru, kterému bude žádost předkládána v měsíci následujícím. V mimořádných a odůvodněných
případech lze podat žádost i v kratším termínu.
Pan radní Wolf navrhuje tento návrh metodiky zavést nejdříve až od měsíce dubna 2017. Paní prof.
Kisslingerová podotkla, že tato metodika zvýší důvěryhodnost práce výboru.
Paní předsedkyně uzavřela diskusi a přistoupila k hlasování.
Odchod pan Kaucký a Kubišta ve 14:20hodin.
Usnesení:
Výbor
I. souhlasí
s návrhem revokace usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství
hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu, a to s účinností od 1. 4. 2017
II. doporučuje
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na revokaci usnesení Rady HMP č. 2712 ze dne 1. 11. 2016 k
návrhu na zrušení Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního
ruchu
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 Zdržel se. Usnesení bylo přijato

6.

návrh projektu kooperace v oblasti příjezdového turismu mezi Prahou, Berlínem a Vídní se zaměřením na vybrané
zámořské trhy
Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP

Příchod pana Kauckého a Kubišty 14:25hodin.
Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Ciprovi. Pan ředitel Cipro sdělil členům výboru, že včera byl
odsouhlasen tento tisk Radou HMP. Cílem navrhovaného projektu je iniciovat funkční dlouhodobou a
koordinovanou spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Prahou, Berlínem a Vídní. Základní myšlenkou je, že
trhy jako Jižní Amerika, Severní Amerika, Japonsko, Austrálie a Čína nevnímají Prahu jako jednu destinaci, ale
jako střední Evropu. Pan ředitel upozornil, že v předkládaném materiálu je i uvedena tabulka, co jednotlivý
turisté z daných oblastí nejvíce vyhledávají na webu o Praze, Berlíně a Vídni. Rada HMP již schválila 3 mil Kč
Pražské informační službě v souvislosti s tímto projektem. Odbor OZV tímto materiálem schváleným Radou
HMP získává mandát k iniciaci memoranda o vzájemné spolupráci tří destinačních agentur, které bude dále
specifikovat konkrétní formy spolupráce.
Paní předsedkyně podotkla, že hl. město Praha má stejný počet turistů jako město Vídeň a že pan starosta
Vídně stojí o spolupráci s hl. městem Prahou, což vyplynulo z jednání ze dne 9.12.2016.
Proběhla diskuse k tomuto bodu.
Paní předsedkyně uzavřela diskusi a přistoupila k hlasování.
Usnesení:
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Výbor bere na vědomí
návrh projektu kooperace v oblasti příjezdového turismu mezi Prahou, Berlínem a Vídní se zaměřením na
vybrané zámořské trhy, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 Zdržel se. Usnesení bylo přijato.

7.

Marketing Prahy pro rok 2017 , strategie cestovního ruchu do roku 2023 a informace o střešní aplikaci Prague
Guide
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně předala slovo paní ředitelce Dolanské. Paní ředitelka stručně pohovořila o nové koncepci
PCT na rok 2017. Koncepce vlastně již započala před 3-4 lety, kdy PCT obdržela nemalé finanční prostředky na
sociální sítě. Evropa a hlavně město Praha má obrovský nárůst turistů. Zvedla se i návštěvnost tuzemských
turistů – z 11% na 15%. Praha, její historické centrum je přetíženo cestovním ruchem a PCT chce oslovit turisty
s tím, aby nezůstávali jen v centru města. PCT jim ukazuje nové aktivity v pražských čtvrtích ležící mimo
centrum, chce posílit mimosezonní cestovní ruch, aby se z Prahy stal fenomén booked listu, aby se po čase
turisté do Prahy opět rádi vraceli. PCT chce oslovit spíše bonitní turisty. Dále chce Prahu ukázat z moderního
pohledu. V oblasti marketingu se chce PCT zaměřit na gastro segment, rozvíjet design scénu a ukázat další cool
zóny. Základním tématem marketingu roku 2017 budou Pražské kavárny. Stále se zdokonaluje webový portál
prague.eu. V příštím roce se PCT pokusí obnovit vizualizaci a logo, bude vypsáno výběrové řízení na novou
grafiku – na refresh loga a vizuální styl s ohledem na modernizaci a variabilizaci vizuálních možností. Dále
proběhne výběrové řízení na nového poskytovatele správy sociálních médií, aby se mohlo pokračovat
v započaté kampani. V lednu 2017 se plánuje noc hotelů jako poděkování Pražanům za to, že trpí náporem
turistů v centru, aby si sami zažili pocit turisty ve vlastním městě.
PCT má pro partnerské projekty – na TOP pražské akce připravenou marketingovou strategii.
V oblasti kongresového turismu se bude konat veliký mezinárodní kongres ICCA v listopadu 2017. PCT
plánuje v této souvislosti spolupráci s Prague Convention Bureau.
Paní předsedkyně položila několik otázek paní ředitelce:
Příští rok bude výročí - 25 let od zapsání Prahy do UNESCO je na to pamatováno? Paní ředitelka odpověděla,
že hl. město Praha – PCT bude mít veliký stánek na akci Holiday World a na tomto stánku bude prezentace
UNESCO, tato informace je i na webových stránkách PCT.
Refresh loga znamená, že bude jiné logo ? Paní ředitelka odpověděla, že logo PCT bude stejné, není možné jej
měnit, ale logo Prahy – Wow poor emotion může být jinak – jiné barvy, jiné slovo. Ukáže to nové výběrové
řízení, které bude vypsáno v lednu 2017.
Je možné 7 akcí prezentovat mimo Prahu? Paní ředitelka odpověděla, že vždy na tyto akce je reklama cílena
mimo Prahu, u některých akcí i v zahraničí. Každý žadatel má jiný princip prezentace podle svých potřeb a
individuální plán prezentace.
Portál Prague Guide je střešní aplikace, jejíž vznik dostala PCT asi před 3 lety od Rady HMP za úkol. Jedná se o
střešní aplikace do které se budou stahovat jednotlivé aplikace jednotlivých pražských organizacích.
K dnešnímu dni je v této aplikaci asi 44 organizacích. Paní ředitelka zdůraznila, že podle odborníků je
nepraktické zřizovat jednu velikou aplikaci, kterou je pak problematické stáhnout do telefonu. Odborníky je
doporučeno zajistit aplikaci google trips, až se objeví na trhu. PCT je připravena jim pak dodat informace.
Dále paní ředitelka sdělila, že na webových stránkách je k dispozici aplikace „my trip“ – kde si každý turista
může připravit z informací PCT - z jejich webových - stránek svůj trip.
Paní předsedkyně požádala paní tajemnici o zaslání usnesení Rady HMP, který před 3 roky tento úkol zadal.
Paní předsedkyně vyzývá k úzké spolupráci mezi PCT a ICT, aby se zabránilo paralelnímu vyvíjení aplikace. Paní
předsedkyně by si přála, aby vznikla jedna přehledná aplikace v majetku města , která by nabízela kulturu
v Praze pro zahraniční návštěvníky. Měl by být jednotný marketing a paní předsedkyně žádá os úzkou
spolupráci s týmem ICT. Chceme kvalitní marketing, podporu mimosezonních akcí a i jiných než 7 akcí. Paní
předsedkyně žádá odbor OZV o elektronický seznam - vybraných kulturních akcí podporovaných Prahou pro
rok 2017, kterými se pak výbor bude zabývat.
Dále proběhla diskuse k takto navrhované koncepci.
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Odchod pana Kauckého 14:42hodin.
Usnesení:
Výbor
I. souhlasí
s návrhem marketingu Prahy pro rok 2017 a strategií cestovního ruchu do roku 2023 a doporučuje jejich
realizaci
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 Zdržel se. Usnesení bylo přijato.
Odchod paní Kisslingerové v 15: 20 hod.

8.

Programové schéma kulturních prezentací HMP pro rok 2017 - 2018
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně předalo slovo panu Pavlasovi. Pan Pavlas sdělil, že tento dokument je předkládán výboru
vždy jednou ročně, ale v budoucnosti navrhuje horizont předkládání za půl roku. Odbor OZV by chtěl požádat
členy
výboru
o sdělení názoru, jaké kulturní prezentace bychom mohli na zahraničních akcích nabídnout. Presentace se sice
tvoří diskusí s partnery, ale je dobré mít předem připravenou kvalitní nabídku.
Proběhla diskuse k danému bodu a zvláště ohledně nejdůležitější kulturní presentace a tou je Slovanská
epopej. Pan radní Wolf uvedl na pravou míru informaci týkající se vývozu Slovanské epopeje, která proběhla
v mediích. Vývoz Slovanské epopeje byl Ministerstvem kultury povolen do Japonska a žádost o vývoz epopeje
do Číny ještě nebyla dosud komisí na Ministerstvu kultury projednávána. Paní předsedkyně navrhuje, aby
Slovanská epopej byla začleněna do kulturní presentace.
Paní předsedkyně uzavřela diskusi a nechala hlasovat o navrženém usnesení.
Usnesení: Výbor
I. bere na vědomí
předložený návrh Programové schéma kulturních prezentací HMP pro rok 2017 – 2018
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 Zdrželi se. Usnesení bylo přijato.

9.

Informace o dosavadní činnosti komise Rady HMP pro další využití Divadla komedie
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně předala slovo panu radnímu Wolfovi. Pan radní Wolf informoval členy výboru, že před 14
dny poprvé zasedala komise Rady HMP pro další využití Divadla Komedie. Komise byla seznámena
s technickým stavem prostor divadla a s tím, že Magistrát HMP stále jedná o dalším průběhu rekonstrukce
s pronajímatelem - Generálním finančním ředitelství. Dne 23.11.2016 došlo k domluvě s Generálním finančním
ředitelstvím v tom smyslu, že se uskuteční minimalistická varianta oprav v řádu několika set tisíc Kč, která je
nezbytná k zprovoznění prostor divadla pro účely Divadla Na zábradlí, které je bude využívat k zajištění
provizorního provozu po dobu rekonstrukce jejich domovské scény. Náklady na provedení oprav ponese
MHMP. MHMP má zájem na dalších rekonstrukcích a z tohoto důvodu povede další jednání s Generálním
finančním ředitelstvím. Divadlo Na zábradlí odejde z prostor divadla Komedie v létě 2017. Pokud by zde měl
nastoupit nový soubor, musel by být vybrán do května 2017, aby si mohl požádat o grant. Na jednání komise
se dále zvažovaly možné modely fungování divadelních prostor. Zásadní rekonstrukce by měla stát ve výši 4050 mil. Kč.
Pan Kubišta doporučil, aby HMP předem formulovalo, jaký typ divadla tam chce mít, aby se neopakovala chyba
z minulých let se společností Company.cz.
Dále proběhla diskuse k danému bodu.
Odchod pana Procházky v 15:25hodin.
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Usnesení: Výbor
I. bere na vědomí
Zápis z 1. jednání komise RHMP pro další využití Divadla Komedie
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 Zdrželi se. Usnesení nebylo přijato.

10. TISK R-23959 k návrhu na řešení modernizace zařízení scénické divadelní techniky příspěvkové organizace Divadlo
na Vinohradech
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Ciprovi, který informoval členy výboru, že předkládaný materiál
týkající se modernizace scénické divadelní techniky v Divadle na Vinohradech je v současné době jako tisk do
Rady HMP v připomínkovém řízení. Jedná se vlastně již o druhý posudek současného technického stavu
scénické divadelní techniky divadla a posouzení obnovy jeho zařízení včetně odborného odhadu finančních
nákladů. Závěry jsou jednoznačné – divadelní technika je životu nebezpečná, je na konci své technické
životnosti Tímto tiskem odbor OZV žádá Radu HMP o sdělení názoru na další postup v této věci. Cena nákladů
bude tvořena nabídkou a je třeba získat další detailnější požadavky od divadla. Přibližná cena na návrh
technicko-funkčního řešení modernizace zařízení scénické divadelní techniky je přibližně 270 mil. Kč bez DPH.
Usnesení: Výbor
I. bere na vědomí
dva znalecké ověřovací posudky vypracované doc. Ing. Miroslavem Škopánem, CSc. - posouzení současného
stavu scénické divadelní techniky Divadla na Vinohradech a posouzení návrhu technicko funkčního řešení
modernizace zařízení scénické divadelní techniky Divadla na Vinohradech předchozího posudku Ing. Otakara
Ožany a návrh na opatření.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 Zdrželi se. Usnesení bylo přijato.

11. Informace o stavu příprav společné prezentace HMP a SMO na mezinárodním veletrhu MIPIM 2017
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně předala slovo panu Pavlasovi z odboru OZV. Pan Pavlas sdělil členům výboru, že na tomto
materiálu odbor pracoval již 2 roky. Na předminulém ročníku mezinárodního veletrhu komerčních nemovitostí
a investičních příležitostí se paní primátorka HMP a primátor Statutárního města Ostrava dohodli na příští
společné účasti na tomto veletrhu. Vzhledem ke složité logistice příprav a i vzhledem k tomu, že do projektu
přistoupilo i město Brno se nejbližší reálný termín na společnou prezentaci ukázal až MIPIM 2017. Cílem tohoto
záměru je efektivnější propagace měst ale také i výrazné snížení nákladů. Všechna 3 města uzavřela
s organizátorem veletrhu samostatné smlouvy na registraci a pronájem výstavní plochy. Předpokládané
celkové náklady všech tří vystavovatelů činí přibližně 4,9 mil. Kč. Služby spojené s realizací akce bude soutěžit
za ostatní města Statutární město Ostrava.

12. Informace o místních poplatcích - poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Paní předsedkyně předala slovo paní Hudcové. Paní Hudcová podala stručnou informaci, jaké jsou poplatky,
které normy a zákony to řeší. V roce 2009 bylo schváleno systémové řešení podpory příjezdového turismu
v rámci rozpočtu HMP, dle něhož byla zavedena podpora CR alokací finančních prostředků z rozpočtu HMP do
kap. CR a to ve výši 50% z ročního příjmu plynoucího z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a z poplatku
z ubytovací kapacity, počínaje rokem 2010. Vývoj poměrů výdajů HMP na CR je uveden v přiloženém
materiálu. Na rok 2017 je v rozpočtu HMP počítáno se 110 mil Kč do oblasti CR. Do roku 2012 zajišťoval odbor
OZV reklamní kampaně, účast HMP na veletrzích, vydávání informačních brožur.
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Druhou částí materiálu je problematika sdíleného ubytování. Společnost AirBnB vznikla v roce 2008 a má ve
světě významné konkurenty, např. v Číně a Thajsku. Společnost IPK International – mezinárodní agentura pro
výzkum v oblasti CR provedla v roce 2015 průzkum využití sdíleného ubytování ve 42 zemích. Problematikou
sdíleného ubytování se též zabývá pracovní skupina Komise Rady HMP pro rozvoj CR, která průběžně
konzultuje tuto problematiku se zástupci profesních sdružení. V současné době je takto nabízeno asi 7000
pokojů – 1 mil. turistů., kteří nejsou nikde registrován a neodvádějí poplatek za rekreační pobyt. Pracovní
skupina pracuje na definici - co sdílené ubytování je, co to znamená pro HMP, a jak by HMP mělo dále
postupovat. Pracovní skupina dále hledá zákonné zmocnění, na jehož základě by HMP mohlo vydat vyhlášku
v mezích současných právních norem. Služby sdíleného ubytování nejsou v právním řádu upraveny, nejsou
legální ani ilegální.
Usnesení: Výbor bere na vědomí
informaci o místních poplatcích - poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a o
problematice sdíleného ubytování
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 Zdrželi se. Usnesení bylo přijato.

13. Informace - Archeologie na území hl. m. Prahy - informace pro stavebníky a veřejnost (příručka)
Předkladatel: ředitel OPP MHMP

Pan ředitel Skalický představil další vydávanou příručku pro oblast památkové péče, je to vlastně příručka pro
všechny stavebníky a investory, jak postupovat v oblasti archeologie.
Usnesení: Výbor bere na vědomí
informaci o příručce s názvem Archeologie na území hl. m. Prahy - informace pro stavebníky a veřejnost.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 Zdrželi se. Usnesení bylo přijato.

14. Informace - přehled tisků schválených na jednání RHMP
Předkladatel: ředitel OZV MHMP

Usnesení: Výbor bere na vědomí
informaci o přehledu tisků schválených na jednání Rady hl. m. Prahy v období od 8.11.2016 do 6.12.2016.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 Zdrželi se. Usnesení bylo přijato.

15. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP a schválených na jednání RHMP a ZHMP
Předkladatel: ředitel OPP MHMP

Usnesení: Výbor bere na vědomí
informaci o přehledu tisků schválených na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy v měsíci
listopadu 2016
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 2 Zdrželi se. Usnesení bylo přijato.

16. Různé

Pan Novotný se zmínil o letošní novince zpoplatnění a uzavření Pražského hradu Správou Pražského hradu.
Turistům tato skutečnost činí problémy a HMP tato skutečnost nesvědčí. HMP by mělo vyvinout akci – dopis
Prezidentské kanceláři s poukázáním na negativní dopady toto rozhodnutí na cestovní ruch.
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Výbor byl ukončen v 15:45 hodin.
Příští zasedání výboru se bude konat 4. ledna 2017.

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

Mgr. Zuzana Navrátilová
tajemník Výboru pro kulturu, památkovou
péči, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP

Ověřil:

JUDr. Jaroslava Janderová, členka Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP

Zapsal:

Ing. Martina Malinová
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