Zápis z 12. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 6. 2. 2013 v 13:00 hod
Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek, 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. Skalický, ředitel OPP MHMP
PhDr. Jana Hudcová, OZV MHMP
PhDr. V. Hollerová, OZV MHMP
Mgr. Jana Lapáčková, OZV MHMP
+ dle prezenční listiny 12 zástupců odborné veřejnosti
Omluveni: MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, M.I.B., Mgr. M. Semelová, Mgr. P. Bříza,
členové výboru
1. Zahájení zasedání
•

Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty.

2. Schválení programu zasedání
•
•

Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. Žádný ze členů výboru
neměl k navrženému programu žádnou připomínku či návrh na doplnění programu.
K zápisu z 11. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP neměl žádný ze členů výboru připomínku ani dotaz.

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
3. Volba ověřovatele
•

Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Jiřího Lišku.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
4. Návrh na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na r. 2014
•

Bc. Pecha krátce uvedl materiál a předal slovo tajemnici výboru Mgr. Navrátilové,
která uvedla, že byly upraveny zásady pro poskytování jednoletých účelových dotací
- grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2014 a víceletých účelových
dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2015 – 2018 a
harmonogram grantového řízení v oblasti kultury a umění v roce 2014. Návrh nového
termínu uzávěrky jednoletých i víceletých žádostí o grant je k 29. dubnu 2013. Tento
termín byl stanoven z důvodu snahy rozhodovat o grantech s větším předstihem,
zajistit dostateční prostor především členům Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování
grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění (déle jen Grantová komise)
k odpovědnému posouzení přijatých žádostí a umožnit informování o výsledcích
grantového řízení žadatelům o grant. Návrh Grantové komise bude předložen Výboru

pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
k projednání v říjnu 2013, kdy bude návrh (podmíněný schválením rozpočtu
v předpokládané výši) na přidělení grantů součástí zápisu z jednání. Tím bude
zajištěna informovanost žadatelů, s jakými prostředky mohou či nemohou počítat. Na
žádost členů Grantové komise dochází ke zvýšení minimální bodové hranice pro
dosažení grantu. Minimální hranice je stanovena u jednoletých grantů na 65 bodů u
víceletých grantů na 75 bodů. K další významné změně dochází ve způsobu při
podání žádosti, kdy bude podána pouze v jednom vytištěném vyhotovení
s požadovanými přílohami společně s elektronickou verzí žádosti na CD.
K předloženému materiálu proběhla diskuse.
Usnesení:
Výbor souhlasí:
1. s návrhem na vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
v roce 2014
2. s předložením návrhu na vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění v roce 2014 k projednání v Radě HMP
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
5. Návrh kategorizace projektů při partnerství v oblasti kultury z iniciativy hl. m. Prahy
•

•

Výboru byl předložen materiál, který OZV MHMP zpracoval na základě diskuse z 11.
zasedání dne 9. 1. 2013. Byly navrženy tyto kategorie projektů při partnerství v
oblasti kultury z iniciativy hl. m. Prahy:
1) Kulturní a umělecké ceny, které nejsou schváleny hl. m. Prahou
2) Celoměstské/krajské soutěže a přehlídky neprofesionálního umění, které nejsou
schváleny hl. m. Prahou
3) Ostatní projekty
je-li projekt posouzen jako celoměstský a mimořádně významný, může být
zařazen mezi projekty podporované z iniciativy hl. m. Prahy, a to jednorázově
či opakovaně v těchto kategoriích:
1. mimořádný projekt celoměstského či celostátního významu (k dějinnému výročí,
státní či mezinárodní události, celostátní společenské události, historickým
událostem a dějům)
2. celoměstský významný projekt vztahující se k historickým událostem, výročí
pražské instituce či k pražské společenské události
3. projekt mimořádného obsahu (např. špičkový interpret) či mimořádně
významného pořadatele (např. ambasády), na kterém má hl. m. Praha zájem se
podílet
4. projekt typu celoměstské osvětové kampaně při příležitosti neočekávané
události společenské, ekonomické, vědecké, přírodní – vesmírné apod.
5. oživující kulturní nabídkou objekty a organizace vlastněné hl. m. Prahou (již po
navržené změně)
Mezi akcemi nelze vést přesné dělící čáry. Některé z projektů spadají spíše do
oblasti kultury, jiné do oblasti cestovního ruchu. Pro obě tyto oblasti platí stejné
Zásady partnerství. Praxe přináší mimořádně významné celoměstské projekty či
projekty celostátního a mezinárodního významu, které jsou neočekávané
(nepředvídatelné) a které se vymykají termínům grantového řízení. Dále projekty,
které se vymykají oborovému grantovému schématu věcně a finančně. Těmto
ojedinělým projektům, které zpravidla splňují některou z výše uvedených kategorií,
je určeno případné partnerství z iniciativy hl. m. Prahy, pokud je výbor doporučí.
Všechny ostatní projekty by se měly nadále ucházet o podporu hl. m. Prahy v
grantovém řízení.

•

K materiálu proběhla diskuse. V rámci ní navrhl předseda Pecha přeformulovat bod
3) Ostatní projekty - 5. z původního znění na - projekt oživující kulturní nabídkou
objekty a organizace vlastněné hl. m. Prahou.

Usnesení:
Výbor souhlasí s návrhem kategorizace projektů při partnerství z vlastní iniciativy hl. m.
Prahy
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat se změnou.
6. Partnerství v oblasti kultury 2013
•

•

•
•

•

Předseda Pecha opětovně předložil materiál. OZV MHMP tento materiál přepracoval
v souladu s novými Zásadami pro poskytování partnerství hl. m. Prahy při pořádání
akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu schválených Radou hl. m. Prahy usnesením
č. 2253 ze dne 18.12. 2012 s účinností od 1.1. 2013 a navrhl dle těchto zásad
projekty, které by mělo hl. m. Praha podpořit a doporučil konkrétní finanční částky.
O. Pecha představil jednotlivé projekty po kategoriích a ke každé kategorii projektů
proběhlo dílčí hlasování. Výsledek jednání je uveden v příloze č. 1 zápisu.
Kategorie Ceny v oblasti kultury a umění: J. Liška a navrhl snížit navrženou finanční
podporu projektu 5) CZECH PRESS PHOTO 2013 na částku 500.000,- k tomuto
projektu proběhlo samostatné hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel. O kategorii
jako celku bylo hlasováno: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat se změnou u
projektu 5).
Návrh finanční podpory ke kategorii Celoměstské/krajské soutěže a přehlídky
neprofesionálního umění byl přijat beze změny hlasováním: 8 pro – 0 proti – 0 se
zdržel hlasování.
Do kategorie Akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy bylo OZV MHMP zařazeno
5 projektů. Každý projekt byl projednán samostatně a bylo o něm hlasováno.
1) Sen letní noci 2013 – projektu nebyla v tomto roce doporučena finanční podpora
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
2) III. odboj – Komunistická totalita – nejhrůznější období v dějinách českého národa
Projektu byla navržena finanční podpora ve výši 800.000,Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování.
3) SIGNAL – festival světla – projekt byl doporučen k projednání v oblasti cestovního
ruchu.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování.
4) VII. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL (druhá část – realizace VII.
ročníku festivalu v roce 2013)
Projektu byla navržena finanční podpora ve výši 500.000,Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování.
5) Hudební procházky 8. ročník – cyklus koncertů v Trojském zámku, Botanické
zahradě a ZOO
Projektu byla navržena finanční podpora ve výši 300.000,Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování.
Kategorie s Ostatními projekty bude opětovně předložena na příštím zasedání a
OZV MHMP k těmto projektům zpracuje návrh finanční podpory.

Usnesení:
Výbor doporučuje radnímu Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na přijetí
partnerství v oblasti kultury k vybraným projektům
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.

7. Různé
7.1. Informace k režimu „de minimis“ ve vztahu ke grantům HMP v oblasti památkové
péče
•

Na lednovém zasedání výboru byli přítomní informováni o tzv. režimu „de minimis“
v oblasti poskytování veřejné podpory vlastníkům památkově významných objektů,
kteří vyvíjejí podnikatelskou činnost. OPP MHMP žádal Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně o interpretační stanovisko k modelovým
případům. Ve stanovisku, které OPP MHMP obdržel z ÚOHS dne 22.1.2013 je
uvedeno, že dle názoru tohoto úřadu v uvedených případech ke zvýhodňování
určitého podniku, respektive ke vzniku „vazby mezi poskytnutím podpory a
hospodářskou činností“ konkrétního subjektu nedochází . V praxi to znamená, že u
většiny památek, kontinuálně obnovovaných s pomocí grantů hl. m. Prahy, lze v
obnově i poskytování grantů nadále pokračovat bez kvantitativních omezení, která by
eventuálně vyplývala z titulu veřejné podpory a priorit.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informaci k režimu „de minimis“ ve vztahu ke grantům HMP v oblasti
památkové péče
Předseda výboru ukončil zasedání v 14:30 hod.

Příští řádné zasedání se bude konat dne 6. 3. 2013 v
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.
Zapsala: Alena Pavelková
Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová
Ověřil: Jiří Liška
Schválil: Bc. Ondřej Pecha

13:00 hod.

v zasedací

