
Zápis z 6. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči,

výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, konaného dne 6.5.2015

ve 13:00 hodin

Přítomní: členové - MgA. Eliška Kaplický Fuchsová (předsedkyně), PhDr. Lukáš Kaucký, PhDr. Helena

Briardova, JUDr. Jaroslava Janderová, prof. Ing. Eva Kislingerová, Csc, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav

Novotný, Ing. Karel Grabein Procházka, Mgr. Zuzana Navrátilová

Hosté: Jan Wolf, Mgr. František Cipro, Mgr. Jiří Skalický, Ing. Kárník

+ dle prezenční listiny 20 zástupců odborné veřejnosti

Omluveni: PhDr. Matěj Stropnický, Ing. Václav Pavlas

1. Úvod

Předsedkyně uvítala členy výboru a přítomné hosty.

2. Schválení programu

Předsedkyně výboru seznámila přítomné s programem jednání výboru a doplnila program o bod č.9 -

Různé

Hlasování: 7 pro - O proti - Ose zdržel hlasování. Návrh programu byl přijat.

2. Schválení zápisu z minulého zasedání výboru

Zápis z 5. zasedání výboru byl odsouhlasen.

Hlasování: 7 pro - Oproti -o se zdržel hlasování. Zápis byl odsouhlasen.

Příchod paní prof Evy Kislingerové v I š: 05 hod.

3. Volba ověřovatele

Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Prof. Ing. Evu Kislingerovou.

Hlasování: 6 pro - O proti - 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

4. Partnerství v oblasti kultury a umění pro rok 2015

Příchod pana Procházky ve 13: 15 hod.



Paní předsedkyně informovala členy výboru o výši disponibilní finanční částky, která zbývá v rozpočtu

na partnerství v oblasti kultury a umění na rok 2015 - částka činí 2839000,- Kč. Dále paní

předsedkyně výboru představila jednotlivé projekty žadatelů o partnerství hl. města Prahy v oblasti

kultury a k nim navrženou částku podpory. O všech projektech bylo samostatně hlasováno. Byla

vedena diskuse ohledně nízké výše zůstatku finančních prostředků, který ještě zbývá na rozdělení.

Pan radní Wolf podal relevatní vysvětlení, proč některé projekty nebyly projednány na výboru.

Jednalo se např. o projekty Pen Klub, Husovy slavnosti, Méně Tekel, památník Heydrichiády- tyto

projekty byly v minulosti již zasmluvněny nebo finanční prostředky byly přiděleny formou daru.

Postupové přehlídky a některé žádosti o partnerství byly již projednány na výboru. Po projednání

všech žádostí bylo hlasováno o materiálu jako celku. Konečný výsledek projednávání je uveden

v Příloze č. 1zápisu.

Celková požadovaná částka činí: 21.368.000 Kč

Celková odsouhlasená částka: 2.378.000 Kč

Usnesení: Výbor doporučuje radnímu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na přijetí partnerství

k projektům v oblasti kultury v roce 2015 v částkách uvedených v příloze.

Hlasování: 8 pro - Oproti - Ose zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

5. Partnerství v oblasti cestovního ruchu pro rok 2015

Paní předsedkyně výboru předala slovo paní PhDr. Hudcové, která informovala členy výboru o tom,

kolik finančních prostředků zbývá v kapitole cestovní ruch, přibližně 9 mil. Kč. Zbývající disponibilní

částku bohužel není možné sdělit přesně, protože v cestovním ruchu je dohromady v jedné složce

rozpočtu partnerství a granty. V současnosti bylo vyhlášeno Il.kolo grantů na rok 2015 a není proto

možné odhadnout počet zájemců o grant. Dále paní předsedkyně výboru představila jednotlivé

projekty žadatelů o partnerství hl. města Prahy v oblasti cestovního ruchu a k nim navrženou částku

podpory. O všech projektech bylo samostatně hlasováno. Byla vedena diskuse o jednotlivých

projektech.

U projektu Architecture Week (9. ročník) bylo sděleno, že příště by žadatel měl spíše žádat o

víceletý grant. Jedná se o ojedinělý mezinárodní projekt současné a historické architektury pro

odbornou i laickou veřejnost s velikým akcentem i na děti. Bylo diskutováno o finanční částce

navržené na tento projekt. Pan ředitel Skalický uvedl, že požadovaná částka 1 mil Kč byla již zahrnuta

do návrhu rozpočtu. V případě neodsouhlasení této výše finančních prostředků výborem se podpora

tohoto projektu bude muset řešit jiným způsobem.

U projektu Signal bylo sděleno radním Wolfem, že se jedná o již několikátý ročník, který se vždy

koná na podzim, kdy v Praze cestovní ruch stagnuje. Loňský rok festival dle měření mapingu přitáhnul

navíc 100000 turistů. Radní Wolf dále konstatoval, že by bylo vhodné vymyslet jiný způsob podpory

než udělování finančních prostředků z partnerství. Navrhuje stanovit přibližně 5 stěžejních

marketingových projektů, jako je například Marathon a Signal - které budou financovány aby



neodčerpávaly finance z partnerství . Výše podpory na Signal - 5 mil Kč je kontinuální podporou,

kterou Praha investuje do cestovního ruchu.

Paní předsedkyně požádala žadatele projektu Signal, zda by v součinnosti s ředitelem památkové

péče HMP, panem Skalickým vybrali vhodné místo, které by se dalo v době vánočních svátků osvětlit,

např. před Rudolfinem. Pan Pošta přislíbil vyhovět.

U projektu Dny Jeruzaléma je navržena částka O Kč. Pan radní Wolf zdůvodnil, proč navrhuje O Kč, a

to z toho důvodu, že tato žádost o podporu projektu se nehodí do systému partnerství v cestovních

ruchu. Žadatel by měl žádat o podporu projektu v kapitole rozpočtu zahraničních vztahů, kterou má

ve své gesci paní primátorka. Jinak se jeví tento projekt velmi smysluplný, který Magistrát již

v minulosti podporoval. Žadatel byl několikrát informován odborem pro kulturu HMP, že může žádat

o finanční prostředky, ale pouze za předpokladu reciprocity. To znamená, že až se hl. město Praha

rozhodne udělat Dny Prahy v Jeruzalémě, podpoří i dny Jeruzaléma v Praze.

Usnesení: Výbor doporučuje přijetí partnerstvíjspolupořadatelství hl. města Prahy v oblasti

cestovního ruchu na rok 2015 žadatelům_uvedeným v Příloze č. 2: Partnerstvíjspolupořadatelství

v oblasti cestovního ruchu na rok 2015 a doporučuje podpořit jednotlivé projekty/akce finanční

částkou v celkové výši 6200000,- Kč, radnímu Wolfovi doporučuje předložit tento návrh na jednání

rady hl. města Prahy

Hlasování: 8 pro - O proti - Ose zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

6. Návrh ke zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. města Prahy v oblasti kultury a umění a

jmenování jejich členů.

Paní předsedkyně se omluvila za pozdní zaslání materiálů členům výboru a dále předala slovo

radnímu Wolfovi, aby představil svůj návrh na složení komise RHMP pro udělování grantů. Radní

Wolf sdělil členům výboru, že hl. město Praha má jeden z nejlepších grantových systémů v republice

a možná i v EU. Grantový systém HMP je transparentní systém, kam politici zasahují co nejméně.

Složení komise bylo navrženo tak, aby se zachovala kontinuita fungování komise. Komise se

ustanovuje na 3 roky a je neodvolatelná poté, co její složení bude odsouhlaseno Radou HMP.
Předsedou komise je navržen pan Kaucký, který je členem výboru pro kulturu. Dále pan radní přečetl

zbývající navržené členy výboru. Paní předsedkyně jako protinávrh navrhla místo pana Štěpána

Kubišty pana Daniela Přibyla ( dramaturgický manažer Městského divadla Kladno). Paní předsedkyně

tento protinávrh zdůvodnila tím, že pan Štěpán Kubišta je manažerem společnosti Cirk la Putyka,

která je dlouhodobým příjemcem grantů HMP. Jedná se o střet zájmů.

Hlasování o protinávrhu: Místo Štěpana Kubišty (sekce divadlo) nominovat pana Daniela Přibyla

Hlasování: 6 pro - 1 proti - 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Usnesení: Výbor souhlasí s předložením návrhu na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m.

Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejich členů k projednání v radě HMP.



Hlasování: 6 pro - 1 proti - 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

7. Řešení odvolání žadatelů o grant v oblasti kultury a umění v roce 2015

Oddělení kultury a OZV MHMP obdrželo celkem 20 odvolání, z toho 17 odvolání bylo hodnoceno

grantovou komisí, neboť byly doručeny včas a řádně. Pan radní Wolf vysvětlil členům výboru, že

předkládá návrh změny oproti rozhodnutí grantové komise, ale jen v případě, kdy grantová komise

přidělila tolik bodů žadateli, které umožňují udělení finančních prostředků na projekt. U jednoletých

grantů je stanovena hranice 65 bodů a u víceletých grantů 75 bodů.

Dále paní předsedkyně přečetla jednotlivá odvolání, která splňovala požadovanou hranici bodů pro

udělení grantu a k nim sdělila navržené zvýšení podpory oproti návrhu grantové komise. O těchto

projektech bylo samostatně hlasováno.

Odchod JUDr. Janderové ve 14: 40 hod.

Usnesení: Výbor souhlasí s předložením návrhu na řešení odvolání příjemců grantů hl. města Prahy a

neúspěšných žadatelů o grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění schválených pro rok 2015

k projednání v radě a zastupitelstvu HMP dle Přílohy č. 3

Celková finanční částka navržená na odvolání je 5 100000,- Kč.

Paní Navrátilová informovala členy výboru, že finanční prostředky na granty byly již vyčerpány,

někteří žadatelé o granty, kterým byla přidělena nižší částka než požadovaná grant odmítají.

Hlasování: 7 pro - O proti - O se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

8. Kongresové centrum Praha

Generální ředitel Kongresového centra Praha, Ing. Michal Kárník informoval členy výboru o historii a

současnosti KCP. Kongresové centrum Praha a.s. byla založena v roce 1995 a jejím 100% vlastníkem

bylo hl. město Praha, v roce 2008 proběhla rekonstrukce centra kvůli pořádání MMF, v roce 2013

vstoupil do společnosti jako nový majoritní akcionář český stát. V roce 2014 byla společnost

definitivně oddlužena a současné majetkové podíly jsou rozloženy mezi Ministerstvo financí ČR (

54,4%) a hlavní město Prahu.

Pan ředitel dále sdělil, že na účtu akciové společnosti je vyčleněno 800000000 Kč na rekonstrukci

KCP s cílem, aby KCP bylo konkurenceschopné. Akcionáři a.s. stále ale váhají a neumějí se

rozhodnout, zda rekonstrukci provést. Pan Procházka podotknul, že v minulosti se do KCP

neinvestovalo a že v dnešní době je nezbytné směřovat investice do fungování KCP.

Paní předsedkyně sdělila členům výboru, že i nadále bude výbor informován o krocích KCP.

Odchod Prof Kislingerové v 15:10 hod.



9. Různé

Pan radní Wolf informovalo 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, sdělil výčet společností, které se

budou na příslušných slavnostech podílet a poprosil pana ředitele Skalického, aby na příštím

zasedání si připravil prezentaci o slavnostech. Dne 6.července 2015 se uskuteční koncert v Obecním

domě a proběhnou kulturní a společenské akce na Staroměstském náměstí.

Na jednání výboru požádalo slovo zástupce veřejnosti paní Ivona Kreutzmannová, která vysvětlila

historii vzniku profesního sdružení o které žádal Magistrát v minulosti, aby se toto sdružení stalo

partnerem pro radnici HMP pro nominaci členů grantové komise RHMP. Druhá poznámka paní

Kreuzmannové se týkala nových zásad pro grantový systém, který byl již schválen Radou HMP, a které

ve 2 věcech zásadně mění pravidla oproti dosavadním systému. Za prvé že součet veškerých dotací

od státu, obce, které čerpá žadatel nesmí překročit 70% způsobilých nákladů akce. Toto omezení je

více limitující, než dává příslušná směrnice EU, přičemž je možné využít článek 53 bod 7 Nařízení EKč.

651/2014, které sranoví, že výše provozní podpory nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná

k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za příslušné období. Poslední

problematický článek se týkal ustanovení v preambuli, které stanoví, že grantová podpora kultury

směřuje na realizaci projektů s omezeným regionálním významem, které nejsou předmětem výměny

mezi členskými státy EU a obyvatelé členských států EU neputují přes hranice s hlavním cílem

návštěvy těchto akcí.

Předsedkyně výboru ukončila zasedání v15:30 hod.

Zápis byl ověřen Prof. Kisslingerovou do 15:15 hod.



Zapsala: Martina Malinová

Ověřil: Prof Ing. Eva Ktssllnqerová f... /~.~/ .

Schválil: MgA. Eliško Koplický FUChSOVá ~4 ~7
//~~

Tajemník: Mgr.Zuzana Navrátilová ; .
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