HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Výbor pro kulturu, památkovou péči,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy ZHMP

ZÁPIS z 16. jednání
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 6.
12. 2017 ve 13:00 hod.
Prostřední salonek v prostorách primátorky hl. m. Prahy, 2. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, prof. Ing.
Eva Kislingerová, CSc., JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Karel Grabein Procházka

Omluveni:
Nepřítomni:

PhDr. Helena Briardová

Hosté:

PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl. m. Prahy, Mgr. Jana Viktorínová, Muzeum HMP, , Ing. Jana
Černá, MPA, vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

dle prezenční listiny zástupci odborné veřejnosti
Jednání řídil:

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Text zahájení:
Schválený program:

Bod

Věc

1.

Úvod

2.

Schválení programu a zápisu z minulého jednání

3.

Volba ověřovatele

4.

návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let vzniku samostatného československého
státu a 25 let České republiky v roce 2018 - I. kolo

5.

Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2018

6.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018

7.

k návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze na
období od 2. 3. 2018 do 31. 1. 2019 (prezentaci provede Mgr. Kateřina Burešová)

8.

Tradice českého loutkářství v Praze - zápis do Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury hl. m.
Prahy

9.

Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v říjnu a listopadu
2017

10.

Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v říjnu a listopadu
2017

11.

Různé

TED 8.1.6.1

Strana 1

K jednotlivým bodům programu:
1. Úvod
Výbor začal své 16. zasedání v 13:05 hodin. Výbor nebyl dočasně usnášeníschopný, pí předsedkyně
omluvila paní Briardovou a sdělila, že pan Kaucký a Procházka musí odejít v 13:40 hod. Pan Stropnický,
paní Janderová, pan Kubišta i pan Novotný přijdou později.
Paní předsedkyně vyzvala paní ředitelku Muzea HMP PhDr. Zuzanu Strnadovou a Mgr. Janu
Viktorínovou, vedoucí oddělení historických sbírek Muzea HMP, aby členy výboru informovaly o bodu č.
8 - o tradici českého loutkářství v Praze – zápis do Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury HMP. Paní Viktorínová přednesla, že Muzeum HMP je již několik let pověřeným krajským
pracovištěm pro péči o tradiční loutkářství. Praha založila „krajský seznam nemateriálních statků lidové
kultury“ v roce 2014, kde jsou již 2 zápisy, a to spolek Vltavan a Baráčnické obce na území HMP,
loutkářství by mělo být třetím zápisem. Loutkářství je již na seznamu UNESCO a proto zpětně musí být
zapsáno i do krajského seznamu HMP.
Paní předsedkyně požádala paní Burešovou z odboru KUC, aby sdělila informace k bodu č. 7 – k návrhu
výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice. Paní
Burešová uvedla materiál s tím, že na odbor KUC dorazilo opět hodně žádostí o pronájem prostor a
proto není možné vyhovět všem žadatelům. Předkládaný návrh je kompromisem. Tento návrh začíná
březnem 2018 a trvá jeden rok, do 31. 1. 2019. Výstava Herberta Slavíka, či paní Kyndrové by byla
ponechána vždy jen jeden měsíc. V seznamu předkládaných výstav vedle tradičních projektů jsou
plánovány projekty na oslavu 100 let republiky a zároveň toto portfolio doplňují i autorské projekty jako např. projekt Michala Tůmy.
Příchod pana Novotného, Kubišty, Stropnického v 13:15 h.
Příchod paní Janderové a pana Procházky v 13:20 h.
Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.
2.

Schválení programu a zápisu z minulého jednání
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen.
Schválení programu:
Paní předsedkyně navrhla členům výboru, aby byl předkládaný program 16. zasedání výboru změněn.
Pořadí bodů zasedání paní předsedkyně navrhla následovně:
Bod č. 7- návrh výstav v Křížové chodbě jako bod č. 4
Bod č. 8 - tradice českého loutkářství jako bod č. 5
Pan Novotný sdělil, že již na minulém zasedání výboru požadoval kromě jiného též na program výboru
zařadit informace týkající se dalšího pokračování rekonstrukce Staroměstské radnice, včetně plánované
obsahové náplně. Žádný požadavek pana Novotného v programu výboru zohledněn nebyl a tak pan
Novotný sdělil, že nebude hlasovat pro takto navržený program.
Pan radní Wolf vysvětlil členům výboru, že na zasedání výboru je pozvána i paní Černá z odboru HOM,
která sdělí, jak bude postupovat rekonstrukce Staroměstské radnice, Staroměstské věže a Domu U
Minuty.
Paní předsedkyně uzavřela diskuzi k navrhovanému a pozměněnému programu a přistoupila k hlasování
o programu.
Hlasování o programu
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Program výboru byl schválen.

3. Volba ověřovatele
Ověřovatelem byl navržen: Matěj Stropnický.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen.
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4. K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice
v Praze na období od 2.3.2018 do 31.1.2019
Předkladatel: ředitel OPP MHMP

Paní předsedkyně předala slovo paní Černé z odboru HOM, která se vyjádřila k postupu plánované
přípravy rekonstrukce Staroměstské radnice s tím, že odbor HOM již podal žádost o vydání
stavebního povolení. Předpoklad je, že v lednu 2018 bude vydáno stavební povolení a následně
bude možné přistoupit k vyhotovení prováděcí dokumentace a k vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele. Odbor HOM doporučil, aby bezplatné užívání výstavních prostor Staroměstské radnice
bylo - s ohledem na plánovanou rekonstrukci – plánováno do října 2018.
Pan radní Wolf tedy navrhl, aby výbor schvaloval akce jen do října 2018, a to i s ohledem na
plánované výstavy týkající se 100 let výročí republiky. Pan radní požádal paní Černou o informaci o
schváleném projektu plánované rekonstrukce. Paní Černá slíbila aktuální verzi projektu, která tvoří
součást žádosti o vydání stavebního povolení rekonstrukce Staroměstské radnice, členům výboru
zaslat co nejdříve.
Paní předsedkyně požádala, aby na příštím zasedání výboru byl účasten i odbor služeb, který má na
starosti rekonstrukci věže Staroměstské radnice spolu s odborem HOM.
Paní předsedkyně shrnula celou situaci s plánem výstav a plánovanou rekonstrukcí. Poslední
výstavou bude výstava „ Osudové okamžiky republiky“ od 2. 10. do 11. 11. 2018.
Pořadatel této výstavy si nepřeje zkrácení doby konání výstavy s argumentem, že se pak vystavovateli
nevyplatí v takovémto rozsahu projekt realizovat. Pan radní Wolf reagoval, že radnice je v majetku
HMP a je pak i možnou variantou, že k dohodě nedojde.
Paní předsedkyně navrhla, aby výbor hlasoval o žádostech jako celek.
Pan Stropnický požádal o zaslání detailnějších informací k projektu: „Kupředu, zpátky ni krok“ a „
Osudové okamžiky Československa“.
Usnesení:
Výbor doporučuje radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh výstav v režimu bezplatného
užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze od 2. 3. 2018 do 11. 11.
2018.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo schváleno.
5. Tradice českého loutkářství v Praze – zápis do Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
HMP
Výbor
I. schvaluje

návrhový a evidenční list nemateriálních statků tradiční lidové kultury k zápisu do Krajského seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Praze
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
Odchod pana Kauckého a pana Procházky v 13:40 hod.
6. Návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 – granty k výročí 100 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky – 1. Kolo

TED 8.1.6.1

Strana 3

Slova se ujal pan radní Wolf a omluvil pana ředitele Skalického, z tohoto zasedání výboru. Pan ředitel
Skalický se účastnil konference k 25. výročí zapsání Prahy na seznam světového dědictví UNESCO.
Pan radní Wolf informoval, že minulý týden proběhlo 1. zasedání Grantové komise Rady HMP, která
velmi důkladně projednala všechny předložené žádosti o grantovou podporu. Žádosti byly celkem ve
výši 25 mil Kč a vyhověno bylo pouze žádostem v celkové výši 6,5 mil Kč. Nejvýše ohodnocenou akcí byla
akce společností Post Bellum, a to na multimediální projekt Paměť národa. Akce se bude konat v bunkru
pod Stalinem, v prostorách HMP.
Paní předsedkyně otevřela diskuzi k tomuto bodu:
Pan Stropnický připomněl, že již při prvním projednávání záměru oslav tohoto výročí zdůraznil, aby se
neopomnělo výročí oslav roku 1968 – jedná se o padesátileté výročí. V rámci tohoto grantového řízení
výročí r. 1968 není zahrnuto a zeptal se proto na důvod. Dále konstatoval, že řada žádostí byla
zamítnuta, protože do tohoto grantového programu z tohoto důvodu nezapadala.
Pan radní Wolf odpověděl panu Stropnickému, že závěr Grantové komise RHMP byl, že granty jsou
určeny jen na výročí 100. let vzniku samostatného Československého státu a 25 let České republiky. Rok
1968 byl z tohoto grantového záměru vyňat. Rok 1968 a jeho připomenutí může být dotován z jiných
prostředků než těchto. Z tohoto grantového programu to není možné. Důvodem nezařazení roku 1968
bylo to, že rok 1968 není oslavou.
Pan Stropnický ale upřesnil, že přesný text grantového programu je – Granty k výročí 100 let
samostatného československého státu a 25 let České republiky - nikoliv oslavy.
Pan Stropnický z tohoto důvodu navrhl vypsat samostatný program k tomuto výročí. Upřesnil, že výročí
25 let České republiky je vlastně i výročí zániku jednoho státu. Rok 1968 je spojen i se vznikem federace
a je zde proto historická kontinuita.
Paní předsedkyně podotkla, že odbor hospodaření s majetkem již připravuje rekonstrukci prostor pod
Stalinem, aby tyto prostory byly technicky zajištěny pro konání uvedené akce. Bude se jednat o
audiomediální projekt, který je možné použít i po skončení výstavy kdekoliv a kdykoliv. Pan Stropnický
požádal o poskytnutí žádosti tohoto projektu.
Pan Stropnický požádal o oddělené hlasování o žádosti Post Bellum, poř. č. 21
Hlasování: 1 Pro – 2 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Usnesení: Výbor:
I. doporučuje
předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 6.420.000 Kč z kap. 0680 - granty hl. m.
Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018
- I. kolo dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
II. nedoporučuje
poskytnout granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let
České republiky v roce 2018, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto usnesení
III. bere na vědomí
1. žádosti o grant hl. m. Prahy, které jsou navrženy k nevyhovění a jsou součástí přílohy č. 1 tohoto
usnesení
2. vzorovou veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
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IV. souhlasí
s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva
hl. m. Prahy
V. žádá
Radního Wolfa o přípravu grantového řízení k připomenutí výročí r. 1968
Termín: do 31. ledna 2018
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo schváleno.
7. Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2018
Paní předsedkyně předala slovo paní Hudcové, která informovala, že v podmínkách grantového řízení se
nic oproti loňskému roku nezměnilo. Jedinou změnou bylo elektronické podávání žádostí. V tomto
grantovém řízení bylo podáno celkem 12 žádostí, z toho jedna žádost byla doporučena k vyřazení
z důvodu nesplnění formálních podmínek grantového řízení. Celkové požadované finanční prostředky
jsou ve výši 4 291 000 Kč z celkových 10 mil. Kč vyčleněných na granty v oblasti cestovního ruchu. Pan
radní Wolf sdělil, že zbývající finanční prostředky budou přesunuty do II. kola grantového řízení popř.
z této kapitoly budou převedeny na IUD do KUL.
Usnesení:
Výbor
I. souhlasí
s předloženým návrhem na udělení grantů v oblasti kongresového turismu pro rok 2018 dle přílohy č. 1
a 2 tohoto usnesení
II. doporučuje
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh k projednání v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
8. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018
Jednotlivé žádosti:
Žadatel č. 1 na projekt České doteky hudby - 19. Ročník – na lednovou část projektu, návrh prof.
Kislingerové 1 mil Kč.
Pan Kubišta nahlásil střet zájmů.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 2 na projekt Rock Symphonies for freedom 2018 + 100 let výročí založení státu
Návrh, aby žadatel podal svoji žádost do dalšího kola grantového řízení k výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu k OPP MHMP
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 3 na projekt Jazzový most z Prahy do EU 2018 – 100 leté výročí založení státu
Návrh, aby žadatel podal svoji žádost do dalšího kola grantového řízení k výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu k OPP MHMP.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 4 na projekt Dance of Love, návrh výboru: 0 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 5 na projekt Manamana, návrh pana Kubišty: 75 000 Kč, protinávrh prof. Kislingerové: 95 000
Kč
Hlasování o protinávrhu: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.
TED 8.1.6.1

Strana 5

Žadatel č. 6 na projekt Kulturou proti antisemitismu, návrh paní Janderové: 200 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 7 na projekt Otvírání 2018, návrh paní předsedkyně: 35 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 8 na projekt 10 koncertů Jazz Dock Orchestra, návrh výboru: 0 Kč
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 9 na projekt Vyšehraní, návrh paní předsedkyně: 250 000 Kč
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 10 na projekt Expres Yourself by Pole & Me, návrh paní předsedkyně25 000 Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 11 na projekt Concerto Clasicco, přesun žádosti na IUD v oblasti CR na lednové zasedání
výboru v roce 2018
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 12 na projekt Mezi ploty, návrh pana Wolfa si osvojila paní předsedkyně: 1,2 mil Kč
Protinávrh pana Stropnického 1 mil Kč.
Hlasování o protinávrhu: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.
Žadatel č. 13 na projekt Cena Franze Kafky 2018, návrh paní Kaplický: 300 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 14 na projekt Grafika roku 2017, návrh paní Kaplický: 300 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 15 na projekt NGO Market, návrh pana Stropnického: 100 000 Kč.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 16 na projekt Sportovní fotografie, návrh paní předsedkyně 200 000 Kč
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Žadatel č. 17 na projekt Cena Praha fotografická, návrh pana radního Wolfa si osvojila paní Kaplický:
150 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 18 na projekt Cena kritiky za mladou malbu, návrh pana radního Wolfa si osvojila paní
Kaplický: 100 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.
Usnesení:
Výbor doporučuje radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních
účelových dotací projektům v oblasti kultury v roce 2018, a to v částce 3 555 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
9. Informace – přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v listopadu
2017
10. Informace – přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v listopadu
2017
11. Různé
Pan Novotný požádal o projednání problematiky Výstaviště – po obsahové stránce na lednovém
zasedání výboru, z důvodu, že výboru není zřejmá dramaturgie Výstaviště a ani harmonogram jejich
plánovaných výstav s výhledem na 5 let. Bude pozván pan ředitel Klaška z a.s. Výstaviště.
Paní Janderová informovala o podání petice interpelace na obnovu Mariánský sloup.
Zasedání výboru skončilo v 15:00 hodin.
Příští zasedání výboru se bude konat 10. ledna 2018 ve 13 hodin.
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MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
předsedkyně Výboru pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP
Mgr. Zuzana Navrátilová
tajemnice Výboru pro kulturu,
památkovou péči, výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční vztahy ZHMP
Ověřil: PhDr. Matěj Stropnický
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