
Zápis z 3. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

konaného dne 14. 3. 2012 v 13:00 hod 
 

 
Přítomni: členové -  Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek, Mgr. P. Bříza, MUDr. Z. 

Bonhomme Hankeová, M.I.B., Mgr. J. Kalousek, Mgr. L. Kaucký, Mgr. 
A. Kubišta, J. Liška, Mgr. L. Štvánová, Mgr. R. Vaculka 

      tajemnice – Mgr. Z. Navrátilová 
 
Hosté: Ing. V. Novotný, radní HMP 
  Mgr. F. Cipro, ředitel OZV MHMP 
  Mgr. J. Kněžínek, ředitel OPP MHMP 
  Mgr. J. Hudcová, OZV MHMP 
  PhDr. V. Hollerová, OZV MHMP 
  Ing. F. Dvořák, Hospodářská komora hl. m. Prahy 
  Ing. P. Dvořák, Hospodářská komora hl. m. Prahy 
  V. Šenarová, občanské sdružení „Za naši budoucnost“ 

  
 + dle prezenční listiny 11 zástupců odborné veřejnosti 

 
Omluveni: Mgr. M. Semelová, členka výboru 
  
 
 
 
1. Zahájení zasedání 

• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty. 
 
 
2. Schválení programu zasedání 

• K zápisu z 2. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP neměl žádný ze členů výboru připomínku ani dotaz. 

• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. Žádný ze členů výboru 
neměl k navrženému programu žádnou připomínku či návrh na doplnění programu. 

 
 
3. Volba ověřovatele 

• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání místopředsedu výboru 
J. Lišku.                   
 

(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
4. Partnerství v oblasti kultury a volného času pro rok 2012 

• Předseda představil přítomným informační materiál o přijatých žádostech o finanční 
podporu města formou partnerství v oblasti kultury a volného času. Součástí 
celkového přehledu žádostí jsou nedořešené žádosti z lednového zasedání výboru a 
současně všechny nově došlé žádosti na OZV MHMP. Vzhledem k tomu, že není 
v tuto chvíli známo dosavadní plnění rozpočtu hl. m. Prahy a s tím možnost navýšení 
finančních prostředků pro resort kultury, bylo dohodnuto s radním HMP Ing. 
Novotným, že finální projednání veškerých došlých žádostí o partnerství bude 
rozhodnuto na příštím zasedání výboru. Žádný člen výboru neměl k navrženému 
postupu žádnou připomínku. Bez hlasování. 

 



5. Návrh na udělení grantů v oblasti cestovního ruchu na rok 2012 
• Bc. Pecha představil členům výboru předložený materiál. Informoval přítomné o 

zasedání Komise Rady hl. m. Prahy pro udílení grantů v oblasti cestovního ruchu 
(dále jen „grantová komise) dne 18. 2. 2012. Grantová komise navrhla přidělení 
grantů vybraným projektům a doporučila tyto návrhy výboru k projednání.  

• Předseda výboru navrhl členům změnu výše navrhované částky grantu u projektu č. 
1-006/2012 žadatele Umění pro děti, o. p. s. - „Galerie umění pro děti – GUPD“ - 
z komisí navržených 0 Kč na částku 190.000 Kč. Projekt je zaměřen na propagaci a 
podporu témat práce s dětmi v oblasti umění a bude realizován v Galerii umění pro 
děti na náměstí Franze Kafky, jejíž prostory poskytl Magistrát hl. m. Prahy. Žádný ze 
členů výboru neměl k této navržené změně námitku či pozměňovací návrh.  

• Závěrečného slova k tomuto bodu se ujal radní Ing. Novotný. Pan radní, jakožto 
předseda zmíněné grantové komise, přítomné informoval o vyslovení jisté 
rezervovanosti jednoho ze členů komise, konkrétně pana zastupitele R. Petruse, ve 
věci vyřazení několika grantových žádostí z důvodu formální nedostatečnosti. Pan 
radní nabídl zúčastněným možnost opětovného svolání grantové komise a vyřešení 
případných podnětů. 

 
 
Usnesení: 
Výbor souhlasí s návrhem na udělení grantů v oblasti cestovního ruchu dle rozhodnutí 
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu s uvedenou 
změnou tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu a doporučuje radnímu HMP Ing. 
Novotnému předložit materiál k projednání v Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
 
(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
6. Různé 
6. 1. Klánovický dětský sbor Claireton Chorale – žádost o podporu mezinárodní 
spolupráce 

• V úvodním slovu Bc. Pecha připomněl přítomným odložený materiál z minulého 
zasedání a předal slovo řediteli OZV MHMP. Mgr. Cipro informoval o jednání 
s ředitelkou Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP o možnosti zařazení této 
žádosti do grantového řízení v její gesci. Grantové řízení už bylo uzavřeno a do 
plánu prezentace v zahraničí hl. m. Prahy projekt zařadit také nelze, neboť nejsou 
k dispozici potřebné finanční prostředky. 

• Do diskuse se přihlásili: M. Prokeš, člen Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování 
grantů v oblasti volného času dětí a mládeže, Bc. Pecha, Mgr. Navrátilová a Ing. 
Novotný. 

• Pan Prokeš informoval členy výboru o existenci programu „Podpora účasti dětí a 
mládeže na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí“, v jehož rámci je možné 
grant přidělit. M. Prokeš upozornil, že zmiňovaná žádost Klánovického dětského 
sboru Claireton Chorale měla být směrována právě grantové komisi v oblasti volného 
času dětí a mládeže. Tato komise by byla schopna požadavek dětského sboru 
uspokojit alespoň částečně, zhruba částkou 100.000 Kč, neboť v grantovém řízení 
nebyly přiděleny veškeré finanční prostředky a zůstatek se pohybuje ve výši cca 
300.000 Kč. M. Prokeš dal členům výboru ke zvážení podnět doporučit Radě hl. m. 
Prahy, aby ze zbytku, jenž nebyl přerozdělen v grantovém řízení v oblasti volného 
času dětí a mládeže, schválila finanční podporu Klánovickému dětskému sboru. Mgr. 
Navrátilová doplnila, že tato žádost byla ověřena u městské části Praha Klánovice. 
Městská část uvolnila na grantové řízení 200.000 Kč a připustila skutečnost, že 
Klánovický dětský sbor patrně nebude moci finančně podpořit. Ing. Novotný shrnul 
diskusní příspěvky a ujistil přítomné, že v momentě, kdy budou Radě hl. m. Prahy 



předloženy ke schválení granty v oblasti vzdělávání, navrhne Radě HMP ke 
schválení finanční podporu Klánovickému dětskému sboru ze zůstatku grantového 
řízení v oblasti volného času dětí a mládeže. 

 
 
Usnesení:  
Výbor doporučuje radnímu HMP Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na 
finanční podporu Klánovickému dětskému sboru ve výši 100.000 Kč ze zůstatku finančních 
prostředků z rozpočtové kapitoly grantů v oblasti volného času dětí a mládeže. 
 
(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
Diskuse k ustavení Poradního sboru primátora v oblasti kultury a umění 

• O slovo se přihlásil místopředseda výboru J. Liška a připomněl přítomným nutnost 
ustavení poradního sboru primátora v oblasti kultury a umění a jeho obsazení 
respektovanými osobnostmi v jednotlivých kulturních oborech. Místopředseda vyzval 
členy výboru k předložení návrhů jmen odborníků včetně CV radnímu HMP Ing. 
Novotnému. Bc. Pecha zdůraznil důležitost existence poradního sboru a uložil termín 
ke shromáždění návrhů – do příštího zasedání výboru.  

• Do diskuse se přihlásili zástupci Hospodářské komory HMP (dále jen „HK HMP) – 
Ing. F. Dvořák a P. Dvořák. Ing. Dvořák ve svém diskusním příspěvku informoval 
přítomné o činnosti a zaměření HK HMP v oblasti cestovního ruchu, požádal o 
zasílání podkladových materiálů na jednotlivá zasedání výboru a pozval radního Ing. 
Novotného a předsedu výboru Bc. Pechu na setkání s podnikateli v oblasti 
cestovního ruchu na území hl. m. Prahy, aby představili koncepci a globální cíle hl. 
m. Prahy v rámci zmíněné problematiky. 

• Předseda předal slovo radnímu Ing. Novotnému. Pan radní se ve svém příspěvku 
vrátil k záměru ustavení poradního sboru primátora a jeho personálního obsazení a 
vyzval členy výboru, aby se tímto tématem zabývali na příštím zasedání. Ing. 
Novotný přednesl přítomným kritéria pro výběr členů poradního sboru – mělo by se 
jednat o mimostranické odborníky a nejlépe o osoby, jež nejsou příjemci grantu hl. m. 
Prahy. Na základě výsledku příštího zasedání výboru bude návrh na ustanovení a 
personální obsazení poradního sboru předložen Radě hl. m. Prahy ke schválení. 

• Mgr. Štvánová požádala předsedu o stanovení termínu pro předložení seznamu 
navrhovaných členů poradního sboru. Bc. Pecha stanovil termín 6. 4. 2012. 

• Předseda upozornil na nutnost minimalizace počtu členů poradního sboru, kteří 
čerpají prostředky hl. m. Prahy, neboť v gesci sboru je mj. navrhovat členy grantové 
komise. Snahou výboru bude eliminovat střet zájmů, kterému bohužel v minulosti 
nebylo možné zcela zabránit. Nový poradní sbor by se měl zaměřit ve své činnosti i 
na jiné oblasti kultury, např. na architekturu, cestovní ruch, oživení veřejných 
prostranství atd. 

• MUDr. Bonhomme Hankeová vznesla dotaz na zamýšlený počet členů poradního 
sboru. Bc. Pecha odvětil, že počet členů bývalého poradního sboru primátora byl 
kolísavý, a to v rozpětí 30 – 14 členů.  

• Mgr. Kalousek se dotázal, zda v našich podmínkách existuje seznam asociací, které 
sjednocují jednotlivé kulturní subjekty. Předseda informoval, že takový systém na 
našem území nemáme, jedinou organizací, která sdružuje divadla je Divadelní ústav. 
Mgr. Kalousek se s dalším dotazem obrátil na zástupce HK HMP Ing. F. Dvořáka, 
aby přítomným objasnil hierarchii Hospodářské komory České republiky. Ing. Dvořák 
informoval, že HK HMP je územním článkem Hospodářské komory ČR a jednou 
z jejích sekcí je sekce Cestovní ruch, jejímž předsedou je pan P. Dvořák. 

 
 



V závěru zasedání požádala předsedu o slovo zástupkyně občanského sdružení „Za naši 
budoucnost“ paní Šenarová. Členům výboru přiblížila činnost občanského sdružení, které se 
aktivně snaží o záchranu Povltaví, Rokosky a funkcionalistických objektů v ochranném 
pásmu Pražské památkové rezervace. Architektonické návrhy na záchranu tohoto území 
byly předány OPP MHMP. Ve svém příspěvku paní Šenarová vyzvala přítomné k zamyšlení 
a k písemné odpovědi, jak se bude dále vyvíjet situace s ochranným pásmem Pražské 
památkové rezervace. Předseda výboru přislíbil na příští zasedání výboru předložit k tomuto 
tématu souhrnnou informaci.  
 
 
 
Předseda výboru ukončil zasedání v 13:35 hod. 
 
 
 
 
Příští řádné zasedání se bude konat dne 11. 4. 2012 v 13:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
  
 
 
Zapsala: Ladislava Šimková 
 
 
Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová 
 
 
Ověřil: Jiří Liška 
 
 
Schválil: Bc. Ondřej Pecha 
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