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

ZÁPIS z 4. jednání
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného
dne 5. 10. 2016 ve 13:00 hod.
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová (předsedkyně), PhDr. Lukáš Kaucký (místopředseda), Ing. Karel Grabein
Procházka, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, PhDr. Matěj Stropnický, PhDr. Helena Briardová,
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., JUDr. Jaroslava Janderová, Mgr. Zuzana Navrátilová - tajemnice

Omluveni:

-

Nepřítomni:

-

Hosté:

dle prezenční listiny 14 zástupců odborné veřejnosti

Jednání řídila:

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

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Úvod

2.

Schválení programu a zápisu z minulého setkání

3.

Volba ověřovatele

4.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury 2016

5.

návrh na přerozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných objektů v
roce 2016

6.

Plán velkých kulturně-politických prezentací HMP za rok 2016, plán pro rok 2017 a výhled pro rok 2018

7.

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Úvod

Paní předsedkyně uvítala členy výboru. Výbor začal své zasedání v 13:00 a byl usnášeníschopný.
2.

Schválení programu a zápisu z minulého setkání

Pan Novotný konstatoval, že v dřívějším období bylo na zasedáních výboru dobrým zvykem, že jakýkoliv materiál, který byl
předkládán Radě HMP, byl vždy předmětem jednání tohoto výboru. Z navrhovaného programu mám dojem, že Rada HMP
o ničem z oblasti kultury, památkové péče cestovního ruchu a výstavnictví nejedná. Nebo že tento výbor není brán vážně.
Informace týkající se kultury se většinou dočtu v novinách. Tento výbor by měl být, ale informován dříve než veřejnost
v záležitostech týkající se oblasti kultury, památkové péče, cestovního ruchu a výstavnictví. Jedná se např. o informace
týkající se pořádání vánočních trhů, Výstaviště a Staroměstské radnice. Dokud výbor nebude mít důstojný program,
nebudu s programem souhlasit. Žádám o systémovou změnu v sestavování programů na následující zasedání výboru.
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Pan Stropnický se dotázal, jak je to s přípravou tisku do Rady HMP na umísťování uměleckých děl ve veřejném prostoru –
(na 2% na umění). Paní tajemnice mu odpověděla, že připravovaný tisk do rady HMP je v kolečku v připomínkovém řízení.
A dále vysvětlila, že tisk byl konzultován s panem ing. Panešem z odboru rozpočtu a pan ing. Paneš přislíbil, že bude
iniciovat schůzku, která se bude týkat předmětu tisku na úrovni odboru OZV, pana radního Wolfa, p. zastupitele
Stropnického a odboru rozpočtu. Paní předsedkyně žádá o začlenění a předložení tohoto tisku do Rady HMP na příští
zasedání výboru. Paní Janderová žádá o poskytnutí informace o situaci v divadle Komedie v bodu Různé.
Paní předsedkyně vysvětlila, že témata jako je Výstaviště a konání vánočních trhů na Staroměstském náměstí je záležitostí
pouze odboru správy majetku a není v kompetenci zasedání tohoto výboru a z tohoto důvodu žádá pana radního
Procházku o další sdělení informací v této záležitosti.
Hlasování o programu, tak jak byl předložen:
Hlasování: 6 Pro – 2 Proti – 1 se zdržel hlasování. Program byl schválen.
Hlasování o zápisu z minulého zasedání výboru:
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Zápis byl schválen.

3.

Volba ověřovatele

Ověřovatelem byla navržen PhDr. Kaucký.
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen.

4.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury 2016

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP
Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Ciprovi, aby sdělil, jaký je stav finančních prostředků v rozpočtu k dnešnímu
dni v kultuře – 1 500 000 Kč.
Jednotlivé žádosti:
Žadatel č. 121 na projekt AIDA GARIFULLINA, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč.
Návrh paní Briardové: 350 000 Kč.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 122 na projekt Lichožrouti, návrh pana radního: 200 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti- 1 se zdržel. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 123 na projekt předávání cen INSPIRELLI AWARDS, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti- 3 se zdrželi. Návrh byl přijat.
Usnesení:
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I.

doporučuje
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v
oblasti kultury v roce 2016, a to v částce uvedené v příloze č. 1.

Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
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5.

návrh na přerozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných objektů v
roce 2016

Předkladatel: Mgr. Jiří Skalický, ředitel OPP MHMP
Pan ředitel Skalický informoval členy výboru, že výboru je předkládán bod, který se jako každý rok týká přerozdělení
zbylých finančních prostředků, jedná se o granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016. V tomto roce se
jedná se o celkovou částku 6 842 000 Kč, která je navržena k novému rozdělení formou dodatečného grantu v souladu se
Zásadami pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016. Celkem je navrženo navýšit a
udělit dodatečný grant v celkové výši 2 865 000 Kč ve prospěch pěti žadatelů a zbývající částku 3 977 000 Kč Komise RHMP
navrhla poskytnout úpravou rozpočtu Národní kulturní památce Vyšehrad na opravu hradebních zdí, které jsou
v havarijním stavu.

Usnesení:
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I.

II.

bere na vědomí
1.

informaci o nepřidělených, nepřijatých a krácených finančních prostředcích roku 2016 v celkové výši 6
842 000 Kč - granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 dle přílohy č. 2 - 4 tohoto
usnesení

2.

informaci o splnění podmínky - nepřekročení intenzity podpory 80% dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č.
651/2014 ze dne 17. 6. 2014 u projektů, u kterých byla založena veřejná podpora, a které byly v roce
2016 poskytnuty v režimu blokové výjimky dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

doporučuje
1.

návrh nového přerozdělení nepřidělených, nepřijatých a krácených finančních prostředků roku 2016 v
celkové výši 2 865 000 Kč - poskytnutím účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na opravu a obnovu
památkově významných objektů žadatelům uvedeným v příloze č. 6 tohoto usnesení

2.

návrh nového přerozdělení nepřidělených, nepřijatých a krácených finančních prostředků roku 2016 v
celkové výši 3 977 000 Kč - navýšením neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Národní kulturní
památka Vyšehrad o stejnou částku účelově na opravu hradebních zdí tohoto objektu

III. souhlasí
s předložením návrhu dle bodu I. - II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva hl. m.
Prahy k projednání a ke schválení
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 4 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 5 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 6 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Příloha č. 7 k návrhu usnesení výboru ZHMP
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.

6.

Plán velkých kulturně-politických prezentací HMP za rok 2016, plán pro rok 2017 a výhled pro rok 2018

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP
Pan ředitel Cipro informoval členy výboru, že v tomto materiálu jsou členům předkládány informace o tom co se dělo
v zahraničních vztazích v kultuře za I. pololetí 2016 a jaký je výhled zahraničních vztahů do roku 2018. Pan ředitel Cipro
doplnil k jednotlivým zahraničním akcím rozpočty:
Dny Kjóta v Praze – 700 000 Kč, prezentace HMP v Rize – 200 000 Kč, prezentace HMP v Norimberku 200 000 Kč,
prezentace v Pekingu 500 000 Kč.
Dále pan ředitel představil plánované akce na II. pol. 2016 a to Dny Prahy v Bratislavě, kde by mělo hostovat Divadlo Na
zábradlí a Činoherní klub – 2 000 000 Kč, vánoční trhy v Rize – 500 000 Kč.
Výhled na léta 2017 - 2018 kde nejdůležitější akce budou:
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Dny Prahy v Kjóto – 4 500 000 Kč. Pan ředitel poprosil členy výboru, zda by mohli doplnit nebo navrhnout nějakou změnu
programu, popřípadě upravit strukturu. Pan radní Wolf sdělil, že stěžejním programem budou 4 koncerty Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK v Kjóto a i v Tokiu.
Dny Frankfurtu v Praze – 500 000 Kč, kde hlavním tématem bude problematika Smart City. Dále jako návrh prezentace
Prahy v Pekingu a Šanghaji – odhad rozpočtu 4 000 000 Kč a v létě 2017 Dny Prahy v Jeruzalémě – 3 000 000 KČ
Paní předsedkyně požádala odbor OZV, aby připravili seznam TOP kulturních akcí, které by bylo možné nabízet na
zahraničních prezentacích. Pan ředitel Cipro sdělil, že na příští zasedání výboru připraví seznam těchto TOP kulturních akcí
a programovou náplň na zahraniční prezentace, které se budou konat v roce 2017/18 a které ještě nemají navržený
program. Dále pan ředitel vysvětlil, že plánované akce stále vychází z platné, i když zastaralé koncepce zahraničních
vztahů. Nová koncepce zahraniční politiky na léta 2016 – 2020 je již zpracována a je nyní k připomínkování u paní
primátorky. Paní předsedkyně žádá o její předložení na příští zasedání výboru. Harmonogram kulturních prezentací
reflektuje ve většině případů partnerská města HMP.
Pan Stropnický prosí o předložení prezentace, která proběhla letos v Pekingu. Pan ředitel slíbil předložení této prezentace.
Pan ředitel přislíbil, že požádá i paní ředitelku Bruselského domu Ing. Čadilovou, aby předložila zprávu o své činnosti.

Usnesení:
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I.

bere na vědomí
zhodnocení uskutečněných zahraničních kulturních prezentací a předložený plán zahraničních kulturních
prezentací HMP na rok 2017 – 2018
Příloha č. 8

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti- 3 se zdrželi. Návrh byl přijat.

7.

Různé

Bod: Divadlo Komedie
Pan radní Wolf nastínil situaci ohledně prostor Divadla Komedie s tím, že stále probíhají jednání mezi panem radním a
Generálním finančním ředitelstvím. V dubnu letošního roku ukončila v daných prostorech svůj pronájem společnost
Divadlo Company.cz. Byla vyhotovena technická studie prostor Divadla Komedie, která konstatuje, že prostory Divadla
Komedie jsou naprosto nevhodné pro provoz divadla. Finanční ředitelství stále nepřistoupilo na žádnou z nabídek, které
HMP nabídlo (rekonstrukce prostor na náklady HMP, s tím, že výši vložené investice si HMP „odbydlí“, odkoupení
nebytových prostor divadla). Generální finanční ředitelství navrhuje směnu pouze za podíl v Kongresovém centru či prodej
nemovitosti jako celku za tržní hodnotu. Nájemné je ve výši cca 800 000 Kč/rok. Včera proběhlo jednání mezi HMP a
Generálním finančním ředitelstvím s paní Radanou Nedvědovou, zástupkyní Generální ředitele Ing. Janečka), a postoj
Generálního finančního ředitelství je stále stejný. Generální finanční ředitelství neplánuje tuto budovu i nadále využívat.
Pan radní navrhuje postupovat následně. Dle technické zprávy je možné provést opravu prostor divadla bez zásadních
zásahů do vlastního objektu (nesmí se ale jednat o stavební zásah - kapitálový výdaj). HMP je schopno uvedené prostory
zprovoznit pro účely provizorního fungování Divadla Na zábradlí do začátku příští divadelní sezony 2017/2018. HMP má
ale stále zájem na dlouhodobém nájemci prostor. Nájemní smlouva s Generálním finančním ředitelstvím je až do roku
2030. Pan radní Wolf informoval i divadelní veřejnost v tomto duchu, aby i ona vyvinula tlak na politickou reprezentaci, že
tento prostor je zásadní pro pražskou divadelní scénu. Generální finanční ředitelství na dopisy zasílané radním Wolfem
nereaguje. Komise pro výběr nového nájemce je již připravená.
Pan Novotný a paní Janderová zdůraznili, že Generální finanční ředitelství je povinno umožnit nájemci nerušeně naplňovat
předmět nájmu a v případě, že tak nebude konat, měl by být pronajímatel sankciován - jedná se o právní porušení
smlouvy a HMP by mělo konat. V případě prodeje celého objektu Generálním finančním ředitelstvím nový majitel objektu
musí počítat s tím, že součástí smlouvy bude do roku 2030 i věcné břemeno. Ve smlouvě je uvedeno, že stavební opravy je
možné provádět jen s písemným souhlasem pronajímatele. Souhlas ze strany pronajímatele nebude bezdůvodně odmítán
a tuto část smlouvy Generální ředitelství porušuje. Pan ředitel Cipro požádal včera o právní stanovisko k této části
smlouvy. Pan Novotný přednesl návrh, zda by HMP nemohlo objekt Generálního finančního ředitelství využívat jako sídlo
Magistrátu HMP.
Pan radní Procházka vysvětlil, že odbor SVM má již veliký seznam pro případnou směnu majetku s Úřadem pro
zastupování státu. První část směny je projednávána již v současné době.
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Jinak pan radní sdělil, že odbor evidence, správy a využití majetku připravuje pasportizaci majetku HMP a do 14 dní by
tento program měl být spuštěn. Pasportizace majetku HMP bude mít několik úrovní a ta první úroveň je základní
evidence. Další součástí pasportizace pak budou např. nájmy, pojištění, energetické audity a další složky. Evidence bude
obsahovat všechen majetek. HMP. Paní Kaplický se dotázala, zda je možné provést jako součást pasportizace i
pasportizaci paláců. Pan ředitel Skalický a paní Kaplický navrhuje, aby se v první etapě začalo s evidencí v Památkové zóně.
Bod: Výstaviště
Pan radní Procházka objasnil, že byl zpracován generel, který navázal na studii, která byla schválena minulým
zastupitelstvem HMP. Generel měl jen na tuto studii navázat a měl poukázat na rozpracovanost v jednotlivých zónách
objektů a projektů, které by se tam mohly realizovat. Paní primátorka byla požádána, aby se vyjasnily kompetence radních
v objektu Výstaviště a aby byla uskutečněna schůzka radních nad připomínkováním generelu, aby se jednotlivé projekty
mohly postupně rozběhnout.
Bod: Vánoční a velikonoční trhy na Staroměstském náměstí
Pan radní Procházka ujistil členy výboru, že vánoční trhy letos budou a nejsou ohroženy. Pan radní popsal následný vývoj
soutěže. V květnu letošního roku byla vyhlášena soutěž na provozovatele těchto trhů. V srpnu 2016 končila smlouva
společnosti Taiko, která trhy dosud provozovala. Před vyhlášením soutěže proběhlo několik jednání, jak by měly trhy
vypadat, jaká by měla být kritéria. Některá kritéria soutěže jsou dosti subjektivní než objektivní. Nakonec došlo k dohodě,
jednalo se dvoukolové výběrové řízení. Ty nabídky, které splnily podmínky zadávacího řízení, mohly postoupit do druhého
kola soutěže a mohly nabídnout cenu. Druhé kolo mělo být ukončeno do konce srpna 2016. Majetková komise vše
posoudila. Někteří uchazeči si stěžovali, že splnili podmínky prvního kola a do druhého kola již nepostoupili. V současnosti
již je připraven tisk do Rady HMP a příští úterý by měl být Radě HMP předložen.

Výbor byl ukončen v 14:45 hod.

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:

PhDr. Lukáš Kaucký, člen Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy ZHMP

Zapsal:

Ing. Martina Malinová
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