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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 15. jednání 
Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného 

dne 2. 3. 2016 ve 13:00 hod. 
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, PhDr. Helena Briardová, Ing. 

Karel Grabein Procházka, PhDr. Matěj Stropnický, Mgr. Zuzana Navrátilová  
Omluveni: PhDr. Lukáš Kaucký, JUDr. Jaroslava Janderová, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.  
   
Hosté: Jan Wolf, radní, Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP, PhDr. Nora Dolanská, Mgr. Simona Vladíková,    
Jednání řídil: 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 jednání 

3. Volba ověřovatele 

4. Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2016 

5. Partnerství v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 

6. Poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 

7. Udělení finanční podpory na akce spojené s oslavami 700. výročí narození Karla IV. - 1. kolo 

8. Návrh budoucího fungování Divadla Komedie 

9. Informace o činnosti HMP v mezinárodních členských organizacích v roce 2015 a výhled na rok 2016 

10. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Paní předsedkyně uvítala členy výboru a informovala je, že dnešní výbor pro kulturu začal již v 10:30 a to prohlídkou 
Prašné brány. Této prohlídky se za náš výbor účastnila pouze paní předsedkyně a paní Briardová. Ostatní členové 
výboru se omluvili. 
Rovněž nízkou účast zastupitelů HMP zejména z řad našeho výboru, či ředitelů příspěvkových organizací a ředitelů 
našich odborů zmínila paní předsedkyně na slavnostní akci na Staroměstské radnici, kde proběhlo udílení čestných 
občanství. 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Program i zápis byl schválen. 
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3. Volba ověřovatele 

Ověřovatelem byl navržen ing. Karel Grabein Procházka 
Hlasování: 3 Pro – 2 Proti – 1 se zdržel hlasování. Ověřovatel nebyl zvolen. 
Ověřovatelem byl navržen Václav Novotný. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

4. Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2016 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
 

Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Ciprovi, aby sdělil, jaký je stav finančních prostředků v rozpočtu k 
dnešnímu dni  pro  kategorii partnerství v kultuře. Pan ředitel Cipro sdělil, že přibližně 400 000 Kč. Z 
tohoto důvodu pan radní požádal pana ředitele Cipra o uvolnění 1 mil. Kč z rezervy z rozpočtu v oblasti 
kultury. Tudíž celkem je k rozdělení v kategorii partnerství 1,4 mil. Kč a to do konce roku 2016. 

Jednotlivé žádosti: 

Žadatel č. 48 na projekt 600 let od smrti Jeronýma, doporučení výboru: 100 000 Kč. 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 50 na projekt Slovenské divadlo, návrh výboru: 0 Kč. 

Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. Není nadpoloviční většina hlasů. 

Žadatel č. 51 na projekt Kašpárkohraní, návrh pana radního Wolfa 0 Kč, proto paní Kaplický navrhla částku 500 000 
Kč. 

Paní Kaplický vysvětlila, že dává tento návrh, protože tato akce se koná již poněkolikáté a je cílena  pro děti a má 
velikou popularitu stejně jako Letní Letná, s vysokou návštěvnosti, která je zařazená v sedmi prioritních akcích 
konané za finanční podpory Prahy. Pořadatel akce avšak nevybírá žádné vstupné stejně jako v případě akce Signál. 
Žadatel sice získal letos grant ve výši 270 000 Kč, ale tato částka je z hlediska žadatele nedostatečná. Grantová 
komise, bohužel, má k dispozici pouze omezený počet finančních prostředků, a proto nemůže někdy přidělit více 
financí, i když přidělí vyšší bodové hodnocení – což je právě tento případ žádosti.  V tomto případě žadatel může 
odmítnout grant, a  výbor může v partnerství podpořit žadatele vyšší částkou.  Pan Novotný vysvětlil, že Grantová 
komise rozděluje 300 mil. Kč  na granty, včetně víceletých grantů a že to není malá částka, to znamená, že může 
některé žadatelé preferovat a některé ne, což Grantová komise se svojí erudicí udělala. Pan Stropnický a pan 
Novotný navrhují 0 Kč. 

Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. Není nadpoloviční většina hlasů. 

Žadatel č. 52 na projekt Crimeansos, návrh výboru: 0 Kč. 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 53 na projekt Drill fest Army, pan radní navrhl částku 100 000 Kč, tuto částku si nikdo z členů výboru 
neosvojil, proto návrh výboru: 0 Kč 

Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. Není nadpoloviční většina hlasů. 

Žadatel č. 55 na projekt Karel IV. otec vlasti, doporučení výboru: 0 Kč  

Paní Kaplický a pan radní Wolf navrhují, aby pan ředitel Skalický zahrnul tuto žádost mezi soupis akci, které eviduje 
pro oslavy Karla IV. a aby žadatel doplnil potřebné údaje v žádosti. Komise pak sama rozhodne, zda tato žádost 
zapadá nebo nezapadá do konceptu oslav Karla IV. 

Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 56 na projekt Open Air koncert, doporučení výboru: projednání žádosti se přesouvá na dubnové zasedání  

Jedná se o velkou společenskou akci České filharmonie na Hradčanském náměstí, u které nemůže žádat o grant ani 
partnerství, proto žádá o finanční podporu prostřednictvím společnosti Člověk v tísni. Pan Stropnický požaduje 
doplnění žádosti o sdělení, o jaké konkrétní zacílení benefice půjde a aby žadatel byl příště účasten na zasedání 
výboru. Pan radní Wolf podotknul, že tato akce je hodná nějakého finančního ohodnocení. Paní Kaplický zdůraznila, 
že žadatel by měl spíše žádat o grant na takový projekt (Člověk v tísni je příjemcem víceletého grantu na jiný projekt) 
a nemuseli bychom to řešit zde, žadatel by určitě na tak hodnotný projekt podporu od Grantové komise získal. 

Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel. Návrh byl přijat. 
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Žadatel č. 57 na projekt Signál, doporučení pana radního Wolfa: 5 000 000 Kč z kapitoly CR, osvojil si pan Novotný 

 Pan radní Wolf informoval členy výboru, že Projekt Signál  je jednou ze sedmi  podporovaných akcí HMP,  který je 
zaměřen na cestovní ruch v podzimním měsíci. Tuto žádost není možné zařadit do partnerství  CR  jako bylo v 
minulosti  možné  z důvodu veřejné podpory.  Pan ředitel Cipro sdělil, že odbor OZV čeká na sdělení právního názoru, 
že v partnerství v kultuře můžeme uplatnit tzv. blokovou výjimku. Žadatel získal grant ve výši 100 000 Kč od Grantové 
komise. Tento grant žadatel nepřijme. Finanční prostředky ve výši 5 mil Kč budou vzaty z kapitoly CR. 

Pan Novotný osvětlil, že málokterá akce prokazatelně generuje návštěvnost Prahy, která by nenastala za jiných 
okolností, jako festival Signál. Pan Novotný jen zdůraznil, když tuto žádost necháme v partnerství v kultuře, pak se to 
stane precedentem. Pan radní Wolf má představu, že sedm  významných akcí podporovaných HMP  bude zařazeno 
do rozpočtu HMP, tisk do Rady HMP  na tento návrh by měl jít co nejdříve. 

Pan Procházka podpoří plánovanou podporu sedm   významných akcí z rozpočtu HMP, HMP může tyto akce 
podporovat i v rámci možné propagace, HMP jim poskytne jinou službu. Dále se pan Procházka zmínil, že někteří 
žadatelé žádají o finanční prostředky na svoje kulturní akce i společnosti, kde HMP má svoji majetkovou účast. Žádá, 
aby  tyto informace byly obsaženy v žádosti žadatele o partnerství. Pan Cipro si myslí, že jsou to soukromé 
společnosti,  a že je to jen na nich, zda nám odpoví., to samé je i u žadatelů – museli by nám dát nahlédnout do 
svého účetnictví. 

Pan Pošta byl požádán o sdělení, zda očekávají větší návštěvnost u projektu Signál, pan Pošta odpověděl, že 
očekávají větší návštěvnost, pořadatelé zamýšlí rozšířit svoje pole působnosti i mimo Staroměstské náměstí a jeho 
okolí. Ponechání instalace ve veřejném prostoru je komplikované a v minulém roce na to pořadatelé festivalu nebyli 
připraveni.  Instalace jsou přizpůsobeny na 4 denní provoz a ne na celoroční provoz. Pořadatel festivalu zaslal 
odpověď panu řediteli Ciprovi týkající se záměru  trvalejší instalace,  žadatel čeká se na reakci MHM. Daná záležitost 
je řešena i s panem ředitelem Skalickým a paní předsedkyně požádala pana ředitele Cipra o výsledek komunikace.  

Pan  Stropnický žádá pořadatelé festivalu o zvážení možnosti decentralizace pro místo konání festivalu  – o posun z 
přímého centra Prahy. Pan Pošta reagoval, že jednají s MČ P 8 a P2. 

Paní Kaplický požádala pan ředitele Cipra o stanovisko ÚHOS, jestliže podpoříme tento projekt z kapitoly partnerství 
v kultuře, aby výbor neudělal chybu při doporučení 5 mil Kč na festival plánovaný na rok 2016. Rovněž souhlasila s 
návrhem pana Procházky a zadala panu řediteli Ciprovi úkol   zajistit  prokazování financování ze společností s 
majetkovou účastí HMP u žadatelů o partnerství.  

Dále paní Kaplický požádala pana Poštu, aby v souvislosti s financováním akce  byla možnost nakoupit 
merchandisingové předměty s brandem  Praha Signál od organizátorů. Tyto upomínkové předměty by mohly 
připomínat tuto úžasnou akci a Prahu. Pan Pošta sdělil, že na to nemají kapacitu. Pan Pošta dále sdělil, že nyní se řeší 
instalace k oslavám Karla IV a věc je projednávána s panem ředitelem Skalickým.  

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 58 na projekt Vltavan, doporučení výboru:  75 000 Kč, návrh pana Kubišty 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 59 na projekt Vyšehraní 2016, doporučení výboru: 250 000,- Kč 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 60 Česko-německý překladatelský seminář, doporučení výboru: 90 000 Kč, návrh pan Stropnický 

Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 34 na projekt Charles Aznavour, doporučení výboru: 0 kč 

Žadatel informoval, že MČ Praha 4 nemůže odpustit poplatek ze vstupného. Projekt byl na podzim podpořen již 
částkou ve výši 500 000 Kč. 

Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č.  39 na projekt Opera v Šárce, doporučení výboru: 200 000,- Kč, návrh pana Procházky 

Pan ředitel Cipro informoval, že na jednání na MČ Praha 6 byl MČ požádán, aby HMP podpořila  nějakou finanční  
částkou tento  projekt, který má celoměstský rozměr. Pan ředitel Cipro navrhl částku ve výši 200 000 Kč, tato částka 
byla MČ přijata jako dostatečná. 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 46 na projekt NGO Market,  doporučení výboru: 100 000 Kč,  návrh pana radního Wolfa 

Žadatel již poskytl seznam účastníků. Pan Stropnický navrhuje 200 000 Kč. 
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Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi. Nedostatečný počet hlasů. 

Pan Kubišta navrhl 100 000 Kč. 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. 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 přijetí partnerství k projektům v oblasti kultury v roce 2016 a to 
v částkách uvedených v Příloze č. 1 

Celková částka je 5 815 000 Kč, 5 000 000 Kč půjde z kapitoly CR 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

5. Partnerství v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
 

V kapitole CR je v rozpočtu 6 mil Kč. 

Žadatel č. 008/2016/282 na projekt Propagace v zahraničí HMP v rámci závodů Marathon, doporučení výboru: 0 Kč, 
návrh pana radního Wolfa 

Žadatel měl být obeznámen, že již je podporován v rámci 7 akcí podporovaných HMP. 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 009/2016/283 na projekt putování – po stopách něze Petra z Prahy do Orvieta, doporučení výboru: 300 
000 Kč, navrhl pan radní Wolf, osvojil si pan Novotný 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 010/2016/284 na projekt Šifra otce vlasti, doporučení výboru:  229 000 Kč, návrh , aby projekt byl 
přejmenován na Šifra…( vynechat šifra otce vlasti) 

Tento projekt by se konal i přesto i kdyby se oslavy Karla IV nekonaly. Tento projekt je připraven již 3 roky. Jde o 
prezentaci středověké Prahy a nejenom o dobu Karla IV. 

Střet zájmů nahlásil pan Kubišta 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Žadatel č. 011/2016/285 na projekt Zasedání Světového sdružení podnikatelek, doporučení výboru: 200 000 Kč, 
návrh pana Procházky 

Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel. Návrh byl přijat. 

Usnesení:  

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I. doporučuje 

přijetí partnerství HMP v oblasti CR pro rok 2016 žadatelům uvedeným v Příloze č. 2 tohoto usnesení a doporučuje 
podpořit jednotlivé projekty/akce vybraných žadatelů finanční částkou v celkové výši 729 000 Kč. Radnímu Janu 
Wolfovi  Výbor doporučuje  předložit návrh na přijetí partnerství v oblasti cestovního ruchu Radě HMP. 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

6. Poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 

Předkladatel: Mgr. Jiří Skalický, ředitel OPP MHMP 

Paní Vintíšková z odboru památkové péče sdělila, že granty vlastníkům památkově významných objektů byly 
vyhlášeny Radou HM dne 21.7.2015, datum  pro podání žádosti o grant byl stanoven do 27.11.2015. Na rok 2016 
bylo podáno 171 žádostí z toho 128 žádostí se týkalo ostatních objektů, 35 žádostí se týkalo objektů ve vlastnictví 
církví a 8 se týkalo movitých kulturních památek. Ze 171 podaných žádostí 48 žádostí vykazovalo věcné a formální 
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nedostatky.  Základní změnou bylo elektronické podávání žádosti. Schválený rozpočet pro rok 2016 na poskytnutí 
grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů je 55 mil Kč. Pro rok 2016 byl program rozšířen o možnost 
poskytnutí finančních prostředků na odstranění graffiti maleb a na zajištění antigraffitových nátěrů na památkově 
významných objektech. Jednání komise RHMP proběhlo 22.2.2016 a jejím hlavním bodem bylo projednání návrhů na 
udělení grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016. 

Pan radní Wolf poděkoval členům komise za vzornou práci komise. Pan Stropnický  konstatoval, že úspěšnost u 
církevních žadatelů je dvakrát vyšší než u necírkevních. Dále upozornil na to, že hodně žádostí je vyřazeno z 
drobných formálních důvodů jako je např.  starší výpis z katastru nemovitostí, dodali černobílou fotografii místo 
barevné). Navrhuje, jako je to v celé řadě jiných grantových pravidel u takovýchto pochybení, aby žadateli byla 
poskytnuta lhůta na doplnění. Za žadatelem by neměl být vidět člověk, ale památka, na kterou žádá žadatel finanční 
prostředky. 

Pan Kubišta ozřejmil, že komise řešila i schopnost majitelů  financovat si památku z vlastních zdrojů, nejen ze zdrojů 
městských..  Pan Kubišta navrhuje granty  schválit  en bloc. 

Na příštích zasedáních  tohoto výboru je možné projednat  procesní změny k pravidlům, které se budou vyhlašovat  
tento rok. 

Usnesení:  

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I. doporučuje 

předložený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši  55 000 000 Kč z kap. 0680 - granty hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 - dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 

II. bere na vědomí 

1. vyřazené žádosti o grant hl. m. Prahy, které jsou součástí přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 k návrhu usnesení 

2. vzorové veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 4 a č. 5 k návrhu usnesení 

III. souhlasí 

s předložením návrhu dle bodu I tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. Na  dubnovém zasedání projednat procesní změny  - granty 
vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017. 

7. Udělení finanční podpory na akce spojené s oslavami 700. výročí narození Karla IV. - 1. kolo 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

Paní předsedkyně sdělila, že celkový  rozpočet na plánované  oslavy výročí  narození Karla IV. je 25 650 000 Kč., z 
toho 15 000 000 je vyčleněno na Muzeum v domě U Zlatého prstenu na  stálou expozici „Lucemburkové, Karel IV.“ 
Na tento objekt je již několik žadatelů s nabízenými expozicemi. Paní předsedkyně  žádá pana ředitele Skalického pro 
příští jednání, aby nás  osobně informoval o žádostech, které máme nyní  předloženy v tabulce pro 1. Kolo  a které 
byly  posouzeny  panem ředitelem Skalický a jeho komisí. Pan radní Wolf žádá, aby takto byl návrh , tak jak byl 
předložen komisí schválen ve výši 3 108 000 Kč z důvodů časové tísně.  Paní  Vladíková upřesnila, že žádná oficiální 
komise neexistuje, zaměstnanci památkového odboru vybírají ty nejreprezentativnější projekty. 

Proběhla bohatá diskuze o některých žádostech, členové výboru  též požadují  některá  doplnění informací u  
předkládaných žádostí. II. kolo žádostí bude výboru předloženo na dubnovém zasedání a III. kolo před létem. Paní 
Kaplický poprosila paní ředitelku Dolanskou, zda by mohla akce spojené s oslavami Karla IV. začlenit do Prague Card. 
Aktuální informace o akcích spojených s oslavami Karla IV. jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách PCT. 

Usnesení:  

Paní Kaplický navrhla přesunout projednání žádostí na dubnové zasedání výboru. 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

8. Návrh budoucího fungování Divadla Komedie 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
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Pan ředitel  Cipro vysvětlil , že na minulém i předminulém zasedání výboru odbor OZV předložil členům výboru  pět  
variant využití divadelních  prostor, které se  mohou  stát fungující variantou divadla Komedie. 

 Odbor OZV zúžil tyto varianty na dvě  varianty . Jedna varianta by znamenala,   vyhlásit výběrové řízení na 
podpronájem  divadelních prostor jinému souboru než je soubor Company CZ , které svoji činnost končí k 30.4.2016. 
Druhá varianta, je že po důkladné rekonstrukci prostor by zde mohla vzniknout druhá  scéna Divadla Minor, které je 
v současné době plné, je těžké sehnat lístky do tohoto divadla. Objekt je ve vlastnictví České republiky - Generálního 
finančního ředitelství. HMP má uzavřenu nájemní smlouvu s GŘ s ročním nájemným ve výši 707 309, které je 
každoročně upravováno o inflaci. Pan radní Wolf odeslal dopis na GŘ s dvěma alternativami řešení: Za prvé GŘ 
převede divadelní prostory do vlastnictví HMP, která je na svůj náklad zrekonstruuje ke kulturnímu účelu a  nebo za 
druhé, když vlastník objektu nebude souhlasit s převodem divadelních prostor do vlastnictví města,  město je po 
dohodě s vlastníkem zrekonstruuje na své náklady s tím, že výši vložené investice si odbydlí. 

Usnesení:  

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I. doporučuje 

radnímu Wolfovi jednat s Generálním finančním ředitelstvím o alternativním  způsobu řešení majetkoprávního 
vztahu HMP k Divadlu Komedie 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

9. Informace o činnosti HMP v mezinárodních členských organizacích v roce 2015 a výhled na rok 2016 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 

Pan ředitel Cipro sdělil, že se jedná o pracovní materiál odboru OZV, který každoročně odbor předkládá výboru tento 
materiál pro informaci. Jedná se o soupis  mezinárodních organizací, kde je HMP řádným členem. 

Usnesení:  

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I. bere na vědomí  

informaci o činnosti HMP v mezinárodních členských organizacích v roce 2015 a výhled na rok 2016. 

Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

10. Různé 

 
Pan Stropnický  dal ke zvážení, aby výbor přijmul usnesení, kterým by konstatovali, že nebyl informován o 
projednávání záměru partnertsví  Prahy a Pekingu, ani s tím, co bylo obsahem dohody, ani tato dohoda nebyla v 
konečné verzi výboru předložena k projednání, i když by to tomuto výboru náleželo. Pan Stropnický konstatoval, že 
výbor byl obejit a že navrhuje toto znění usnesení. Pan Novotný i paní Kaplický jednoznačně souhlasí. 
 

Usnesení:  

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

I. konstatuje,  

že nebyl  při projednávání záměru partnerství Prahy a Pekingu na Výboru dne 7.10.2015 seznámen s nutností 
přihlásit se k politice jedné Číny.  Zároveň konstatuje, že po sjednání dohody mezi Prahou a Pekingem nebyl již tento 
bod finálního znění dohody před projednáním v zastupitelstvu předložen  na Výbor pro kulturu, památkovou péči, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy. 

 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 

 

 

Výbor byl ukončen v 16:00 
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Ověřil: Ing. Václav Novotný  
Zapsala: Martina Malinová   

 
 

 
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 
 


