Zápis z 10. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 5. 12. 2012 v 13:00 hod
Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Mgr. L. Kaucký, Mgr. A. Kubišta, J. Liška,
Mgr. L. Štvánová, Mgr. J. Kalousek, Mgr. P. Bříza, Mgr. R. Vaculka,
Bc. F. Adámek, MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, M.I.B.
tajemnice – Mgr. Z. Navrátilová
Hosté: Ing. V. Novotný, radní HMP
PhDr. Jana Hudcová, OZV MHMP
Mgr. Jana Lapáčková, OZV MHMP
+ dle prezenční listiny 28 zástupců veřejnosti
Omluveni: členové výboru - Mgr. M. Semelová

1. Zahájení zasedání
•

Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty.

2. Schválení programu zasedání
•
•

Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. Žádný z členů výboru
neměl k navrženému programu dotaz či návrh na doplnění.
K zápisu z 9. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP neměl žádný ze členů výboru připomínku ani dotaz.
(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Program 10. zasedání výboru
byl schválen.

3. Volba ověřovatele
•

Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Jiřího Lišku.

(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
4. Návrh na zřízení Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj cestovního ruchu
•

•

Předseda Pecha předal slovo radnímu Ing. Novotnému. Radní Novotný představil
přítomným návrh na zřízení nové Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj cestovního
ruchu (dále jen Komise), která se bude zabývat potřebami příjezdového domácího i
zahraničního turismu do hl. m. Prahy a navrhovat opatření k jeho dlouhodobému
rozvoji a zvýšení kvality pražské turistické infrastruktury. Komise Rady hl. m. Prahy
bude mj. projednávat a doporučovat udělování podpor hl. m. Prahy v oblasti
Kongresového turismu. Ing. Novotný dále jednotlivě představil navrhované členy
Komise. Bc. Pecha doplnil, že se tato nově vzniklá Komise bude zabývat i řešením
úbytku turistů na území hl. m. Prahy.
Do diskuse se přihlásili Ing. Filip Dvořák – člen představenstva Hospodářské komory
HMP a Ing. Novotný. F. Dvořák vznesl návrh na doplnění členů Komise, a to
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předsedou sekce cestovního ruchu Hospodářské komory HMP Pavlem Dvořákem a
zástupcem MČ Praha 1. Ing. Novotný na toto uvedl, že se s MČ Praha 1 bude
intenzivně jednat. Návrh Ing. Dvořáka na doplnění člena Pavla Dvořáka vzal radní
Novotný za své a bude zapracován do návrhu složení Komise.
Usnesení:
Výbor souhlasí s návrhem na zřízení Komise RHMP pro rozvoj cestovního ruchu a
doporučuje radnímu Novotnému předložit tento návrh k projednání v Radě hl.m.Prahy
(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
5. Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2013
•

•

•

Bc. Pecha uvedl předložený materiál a představil změny v přidělování finančních
prostředků. Došlo ke sloučení Partnerství hl. m. Prahy a grantů hl. m. Prahy, nyní
budou finanční prostředky přidělovány žadatelům formou grantu. O. Pecha předal
slovo J. Liškovi – předsedovi Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy
(dále jen Grantová komise). Jiří Liška seznámil přítomné s průběhem jednání
Grantové komise. Grantová komise je složená ze 14 zástupců odborné veřejnosti a
patnáctým členem – předsedou, je jediný zastupitel a zároveň i místopředseda
Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
ZHMP. Komise se poprvé sešla v říjnu, poté následovala další tři jednání. Hodnocení
jednotlivých žádostí probíhalo ve dvou kolech. V 1. kole hodnocení probíhalo
bodování jednotlivých projektů, kdy nejnižší hranice počtu bodů pro přidělení grantu
byla Radou HMP stanovena na 61. V rámci 2. kola hodnocení byla na základě
výsledného bodování navrhována jednotlivým projektům výše grantu spolu se
stručným zdůvodněním návrhu.
Grantová komise pracovala celkem s 833 přihlášenými projekty, 700 jednoletými a 76
víceletými, u 57 projektů vzala na vědomí, že byly vyřazeny odborem kultury,
zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP z důvodu nesplnění podmínek
grantového řízení hl. m. Prahy pro oblast kultury a umění v roce 2013 (projekty
neobsahovaly všechny náležitosti nebo byly podány po termínu uzávěrky).
Do diskuse se přihlásili: F. Adámek, L. Kaucký, J. Liška, J. Kalousek, O. Pecha, M.
Pošta, Veso Djorem, M. Steigerwald, V. Brtníková, Š. Kubišta (člen Grantové
komise). F. Adámek upozornil na projekty, které jsou vícežánrové a nelze je tedy
přesně zařadit do dané kategorie žádosti o grant. L. Kaucký poukázal na hodnocení
některých projektů, které byli v minulých letech posuzovány jinak. J. Liška na toto
uvedl, že Grantová komise hodnotila jednotlivé projekty v daném kontextu, rozhodla
podpořit perspektivní projekty a projekty, které měli nižší hodnocení, tudíž i nižší
finanční podporu než v minulých letech, tímto vybídla k vyšší konkurenceschopnosti.
O. Pecha krátce představil projekt Sen letní noci 2013 žadatele LOUKA LU s.r.o. a
vyzval zástupce tohoto projektu Veso Djorema, aby svůj projekt prezentoval. V.
Djorem festival Sen letní noci prezentoval a na závěr uvedl, že za částku navrženou
Grantovou komisí, vzhledem k neziskovosti akce, i přes další podporu sponzorů, není
možné festival realizovat. J. Kalousek vyjádřil podporu tomuto projektu a navrhl
navýšení finanční podpory. Předseda Pecha dále představil projekt SIGNAL - festival
světla pořádaný FRESH FILMS, s.r.o. a též vyzval žadatele Martina Poštu, aby svůj
projekt prezentoval. M. Pošta tak učinil a i on uvedl, že za navrženou výši finanční
podpory není možné projekt realizovat. Š. Kubišta k tomuto uvedl, že Grantová
komise chtěla tento projekt podpořit vyšší finanční částkou, ale nemohla tak učinit
vzhledem k omezeným prostředkům pro danou kategorii ostatní. Na základě diskuse
s výše uvedenými žadateli Bc. Pecha navrhl neudělit těmto subjektům finanční
podporu. Dále členové výboru vyzvali radního Novotného, aby ve spolupráci s Radou
HMP hledal způsob financování těchto dvou projektů, které doporučila Grantová
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komise podpořit a hledal systémová řešení pro finanční podporu projektů, které jsou
mimo rámec grantových témat, ať svým přesahem do jiných oblastí nebo významem
celospolečenských. V rámci diskuse k materiálu byly navrženy a schváleny změny
výše finanční podpory u vybraných projektů viz. usnesení. Během rozpravy byla V.
Brtníkovou vyjádřena nespokojenost s výší navržené podpory pro projekt 23. Festival
spisovatelů Praha - Zrození národů. Dále se M. Steigerwald ohradil proti zařazení
projektu RockOperaPraha - kontinuální činnost 2013 do sekce hudba, a proto se
domnívá, že na tomto základě nebyl projekt podpořen. Předseda Pecha k výše
uvedeným ohrazením uvedl, že je možné se proti rozhodnutí Grantové komise
odvolat.
Usnesení:
Výbor:
souhlasí s předložením návrhu na udělení jednoletých i víceletých grantů hl. m.
Prahy v oblasti kultury a umění vyhlášených pro rok 2013 k projednávání v Radě
a Zastupitelstvu HMP s tím, že:
•
•
-

v oblasti jednoletých grantů navrhuje zvýšit grant
projekt BA/023 - DIVADLO KOMEDIE – žadatele DIVADLO COMPANY.CZ,
Divadelní sdružení o 500.000 Kč na 6.500.000 Kč
projekt BB/177 - AghaRTA Prague Jazz Festival 2013 – žadatele 2HP
PRODUCTION, s. r. o. o 700.000 Kč na 1.100.000 Kč
v oblasti jednoletých grantů navrhuje po diskusi se žadateli neudělit grant
projekt BB/184 - Sen letní noci 2013 – žadatele LOUKA LU s.r.o.
projekt BG/644 - SIGNAL - festival světla – žadatele FRESH FILMS, s.r.o.

ukládá radnímu Novotnému, aby ve spolupráci s Radou HMP hledal způsob financování
výše uvedených dvou projektů (BB/184 a BG/644), které doporučila Grantová komise
podpořit
•
-

v oblasti víceletých grantů navrhuje zvýšit grant
projekt AbB/028 – AghaRTA Prague Jazz Festival – žadatele 2HP PRODUCTION,
s. r. o. o 600 000 Kč v roce 2014 a 2015 takto:
 rok 2014 – 1.100.000 Kč
 rok 2015 – 1.100.000 Kč

•
-

v oblasti víceletých grantů navrhuje snížit grant
projekt AaC/042 – TANEC PRAHA 2014 – 2017 – žadatele Tanec Praha, o. s.
o 600.000 Kč v roce 2014 – 2017 takto:
 rok 2014 – 2.400.000 Kč
 rok 2015 – 2.500.000 Kč
 rok 2016 – 2.600.000 Kč
 rok 2017 – 2.700.000 Kč

souhlasí se zveřejněním návrhu na udělení jednoletých i víceletých grantů hl. m.
Prahy v oblasti kultury a umění vyhlášených pro rok 2013 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
(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.

3

6. Různé
6.1. Informace o převedení finančních prostředků – granty vlastníkům památkově
významných objektů v roce 2012
•

Vlastníkům památkově významných objektů bylo pro rok 2012 schváleno udělení
grantů na zachování památkové hodnoty a podstaty objektů. V průběhu měsíce října
a listopadu t. r. obdržel odbor památkové péče MHMP od 4 příjemců grantu
písemnou informaci ve věci odstoupení od smlouvy a nevyužití přidělených
finančních prostředků. V souladu se Zásadami pro poskytování grantů vlastníkům
památkově významných objektů nelze z hlediska časového i procesního znovu
přidělit nevyužité finanční prostředky. Přesto je navrženo částku ve výši 1 700 000
Kč opět využít na obnovu památek ve správě Galerie HMP a Národní kulturní
památky Vyšehrad, konkrétně na opravu, údržbu a restaurování sochy sv. Kosmy a
Damiána, která je na Karlově mostě a opravu a údržbu kostela Stětí sv. Jana Křtitele
a údržbu kaple Panny Marie na hradbách.

Závěr:
Výbor bere informaci na vědomí
6.2. Rozpočet na rok 2013 kap. 06 kultura - informace
•

Členům výboru byl pro informaci předložen rozpočet na rok 2013 kapitoly 06 –
kultura, který byl schválen usnesením Rady HMP č. 1892 ze dne 13.11. 2012 a
usnesením Zastupitelstva HMP č. 21/2 ze dne 29.11. 2012.

Závěr:
Výbor bere informaci na vědomí
Předseda výboru ukončil zasedání v 15:25 hod.

Příští řádné zasedání se bude konat dne 9. 1. 2013
místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Zapsala: Alena Pavelková
Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová
Ověřil: Jiří Liška
Schválil: Bc. Ondřej Pecha
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v 13:00 hod.

v zasedací

