
Zápis z 8. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, konaného dne 9.9.2015

ve 13:00 hodin

Přítomni: členové - MgA. Eliška Kaplický Fuchsová ( předsedkyně ), prof. Ing. Eva Kislingerová, Csc. ,

Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, Ing. Karel Grabein Procházka, Matěj Stropnický, Mgr.

Zuzana Navrátilová

Hosté: Jan Wolf, Mgr. František Cipro, Mgr. Štefaňák, PhDr. Dolanská

+ dle prezenční listiny 22 zástupců odborné veřejnosti

Omluveni: PhDr. Lukáš Kaucký, PhDr. Helena Briardova, JUDr. Jaroslava Janderová

1. Úvod

Předsedkyně uvítala členy výboru a přítomné hosty.

2. Schválení programu

Předsedkyně výboru seznámila přítomné s programem jednání výboru.

Pan Novotný zásadně nesouhlasí s programem výboru a konstatuje, že dvě problematiky mající

zásadní význam byly projednány Radou HMP v létě, a to bez vědomí výboru. A to bod Č. 8 -

Informace o přípravách výročí narození Karla IV v roce 2016. Tento bod byl již schválen Radou HMP,

proto pan Novotný požaduje, aby tento bod nebyl projednáván pouze jako informace, ale aby výbor

se k tomuto bodu vyjádřil svým stanoviskem.

Pan Novotný požaduje, aby bod Č. 8 byl přesunout jako bod Č. 4, a aby název bodu č.8 byl

přejmenován na: Přípravy výročí narození Karla IV v roce 2016 a záměr funkčního propojení objektů

Staroměstské radnice, Domu U minuty a Domu U Zlatého prstenu.

Bod Č. 10 - Informace ke stanovení doby pravidelného opakování výběrových řízení na funkci

ředitele/ředitelky příspěvkových organizacích v působnosti odboru kultury, zahraničních vztahů a

cestovního ruchu MHMP požaduje pan Novotný přesunout jako bod Č. 5 ve znění Stanovení doby

pravidelného opakování výběrových řízení na funkci ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací

v působnosti odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP.

Dále pan Novotný žádá o zařazení jako bod Č. 11 před různé, Pražský festival spisovatelů. Na

posledním výboru v bodu Partnerství v kultuře byla projednávána žádost týkající se 25. ročníku

Pražského festivalu spisovatelů, kde bylo výborem doporučeno (hlasováním 7 pro a 1 se zdržel) paní

primátorce, aby byl poskytnut dar z její kapitoly. Výbor by se měl dále zabývat v žádostí na 25.ročník

Pražského festivalu spisovatelů.

Pan Stropnický požaduje, aby za předpokladu, že výbor skončí v 15:00 a následně budou zbývající

body programu projednány na mimořádném zasedání výboru nemá požadavek na změnu programu.



Paní předsedkyně navrhuje hlasovat pro program tak jak jen s tím, že program bude doplněn o

dodatečný bod - Pražský festival spisovatelů.

Hlasování o změně programu

1. Zařazení nového bodu jako bod Č. 11 - Pražský festival spisovatelů / Partnerství v oblasti

kultury

Hlasování: 6 pro - O proti - Ose zdržel hlasování. Návrh programu byl přijat

2. Bod Č. 8 zařadit jako bod Č. 4 ve znění - Přípravy výročí narození Karla IV. v roce 2016 a

záměr funkčního propojení objektů Staroměstské radnice, Domu U minuty a Domu U Zlatého

prstenu.

Hlasování: 2 pro - O proti - 4 se zdrželi hlasování. Návrh programu nebyl přijat.

3. Bod Č. 10 zařadit jako bod Č. 5 ve znění Stanovení doby pravidelného opakování výběrových

řízení na funkci ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury,

zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP.

Hlasování: 2 pro - O proti - 4 se zdrželi hlasování. Návrh programu nebyl přijat

4. Hlasování o programu jako celku se zařazením dodatečného bodu jako bod Č. 11 - Pražský

festival spisovatelů

Hlasování: 4 pro - O proti - 2 se zdrželi hlasování. Návrh programu nebyl přijat.

Program výboru nebyl odsouhlasen. Paní předsedkyně sdělila, že se pokusí svolat mimořádné

zasedání výboru.

Předsedkyně výboru předčasně ukončila zasedání v 13:25 hod.



Zapsala: Martina Malinová

Ověřil: Ing. Karel Grabein Procházka .

~ -.:
Schválil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová !..~ .

Tajemník: Mgr. Zuzan a Navráti/ová .




