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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 21. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 9. 

5. 2018 ve 13:00 hod. 

Prostřední salonek 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., PhDr. Helena Briardová, PhDr. Matěj Stropnický, JUDr. Jaroslava Janderová  

Omluveni:  Ing. Karel Grabein Procházka 

Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Milan Novák - Poradenská společnost VALUE ADDED, a.s. 

 Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D. - Poradenská společnost VALUE ADDED, a.s. 

 dle prezenční listiny 26 zástupců 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. Vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 - návrh 

5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - III. kolo 

6. k návrhu na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování jejích členů 

7. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

8. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

9. Návrh k založení obchodní společnosti Prague City Tourism a.s. 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v dubnu a květnu 
2018 

11. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP v dubnu 2018 

12. Různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 
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1. Úvod 
        Výbor začal své 21. zasedání v 13:05 hodin.  
        Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.  

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 
        Schválení zápisu: 
        Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
        Schválení programu:  
        Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Program výboru byl schválen. 

3. Volba ověřovatele 
       Ověřovatelem byl navržen pan Lukáš Kaucký. 
        Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 
 
        Příchod pana Novotného a pana Kubišty v 13:10 hod. 

4. Vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 - návrh 

 Předkladatel: ředitel OPP MHMP 
 Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Skalickému.   
 Pan ředitel sdělil, že výboru je zde předkládán materiál týkající se vyhlášení Zásad pro poskytování 
 grantů hl. m. Prahy vlastníkům  památkově významných objektů  pro rok 2019, který byl řádně 
 projednán grantovou komisí RHMP. Oproti minulým rokům, dochází pouze k malým změnám jako 
 je např. skutečnost, že žadatel musí podepsat čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de 
 minimis. Předkládaný materiál obsahuje i harmonogram postupu grantového řízení.  
 Paní předsedkyně přistoupila k hlasování. 

 

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

I .   doporučuje  
  schválit předložený návrh „Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, „Žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2019" - samostatně na věci nemovité a samostatně na věci 
movité dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto usnesení a „Časového harmonogramu grantového řízení pro 
poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019" dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení 

I I .   souhlas í  
s předložením podkladů dle bodu I. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy 
 

 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 

5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0680 - granty k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - III. kolo 

 Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

  Paní předsedkyně otevřela diskuzi k bodu.  
 Žadatel Nerudný fest požádal o vysvětlení, proč nebyla jejich žádost podpořena grantem. 
 Pan radní Wolf vysvětlil, že grantová komise je nezávislý a poradní orgán RHMP a nikoliv ZHMP a 
 zde na  výboru již nic není možné změnit co komise  RHMP  navrhla. Žadatel na zasedání výboru může 
 představit svůj projekt.  Žadatel popsal projekt, jednalo se o jazzovou oslavu na Karlově náměstí k 100 
 letům  vzniku republiky, která již proběhla v měsíci dubnu za účasti 10 000 Pražanů, akce byla zdarma. 
 Díky spolupráci s Českým rozhlasem bylo vysíláno živě i do celé Evropy. Součástí projektu je i výstava 
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 o historii jazzu v pasáži Lucernu, akce se konala pod patronací UNESCO a hl. město Praha zde bylo 
 propagováno. 
  Pan Stropnický požádal o vysvětlení, co grantovou komisi k nepodpoření tohoto projektu vedlo – jaké 
 bylo zdůvodnění.  
 Pan radní Wolf sdělil, že komise o tomto projektu takto rozhodla při svém posuzování všech projektů 
 v III. kole grantového řízení. Žádost byla podávána ex post a zpochybňování rozhodnutí 
 grantové komise by nebylo správné. Pan radní Wolf podotknul, že grantová komise se skládá jen 5 
 politiků a 10 odborníků a tito odborníci jsou nezpochybnitelné autority v daném oboru, lidé zaměření 
 na oslavy výročí 100 let republiky (ředitelka Berková, Jana Břízová, Pavel Budinský, Michal Burian., 
 František Cipro, Vlastimil Ježek, Eduard Stehlík, Michal Stehlík, Jaroslav Šebek).  
 Paní předsedkyně požádala pana ředitele Skalického o písemné vyjádření grantové komise RHMP 
 k této žádosti, která následně bude rozeslána členům výboru. 
  Pan Novotný navrhnul částku 350 000 Kč na tuto akci.  
 Pan Stropnický konstatoval, že u tohoto projektu nemáme žádné relevantní odůvodnění, proč nedošlo 
 k podpoře, jako je tomu u přidělování grantů v oblasti kultury.  Dále poznamenal, že výbor zde v tomto 
 grantovém programu má doporučit/nedoporučit návrh na poskytnutí finančních  prostředků. Jestli se 
 výbor nemůže vyjádřit, pak není logické tento materiál předkládat na zasedání  výboru a o návrhu se 
 má rozhodnout na jiné úrovni –  RHMP nebo ZHMP. Pan Stropnický doporučuje podpořit tento projekt.  
  Hlasování o návrhu pana Novotného na 350 000 Kč na akci 100 let jazzové oslavy 100 let republiky 
 společnosti Nerudný fest. 
 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato 

 

 Návrh usnesení: 
 Výbor 
 I. doporučuje 
 předložený návrh na poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 083 000 a  
 350 000 Kč z kap. 0680 - OPP MHMP, § 3399 -granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku 
 samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - III. kolo dle přílohy č. 1 k 
 návrhu usnesení 
 
 II. nedoporučuje  
 Poskytnout granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let 
 České republiky v roce 2018 - III. kolo, které jsou součástí přílohy č. 1 k návrhu usnesení 
 
 III. souhlasí 
 s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva 
 hl. m. Prahy 
 Přílohy: 
 Příloha č. 1 k návrhu usnesení 
 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

6. k návrhu na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a jmenování 
jejích členů 

 Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

 Paní předsedkyně předala slovo panu radnímu Wolfovi s tím, že pan radní Wolf představil navrhovaná 
 jména členů grantové komise, kteří by měli být jmenováni na další 3 leté období za jednotlivé obory. 
 Pan radní Wolf poděkoval panu Lukášovi Kauckému, který grantové komisi předsedá za skvělou práci.  
 Dále představil  předkládaný  jmenný seznam členů grantové komise, kde ze 14 členů ve 4 případech 
 došlo ze změně člena grantové komise a to u oboru divadlo, kde pan Mgr. Přibyl se stal ředitelem 
 Městských divadel pražských a na svoji práci v komisi rezignoval. Nově navrženým členem je pan  
 MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., za obor tanec a nonverbální umění, kde místo pana Petra Tyce je navržen 
 pan  doc.  Adam Halaš, Ph.D., u oboru výtvarné umění, fotografie a nová média, kde místo Jana 
 Skřivánka je navržen Richard Drury, M.A. a u oboru literatura, kde místo pana  Josefa Chuchmy je 
 navržen prof. PhDr. |Tomáš Kubíček, Ph.D. 
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  Paní předsedkyně požádala pana předsedu grantové komise pana Kautského, aby sdělil výboru, kdy 
 budou vybráni externí hodnotitelé nových členů grantové komise, aby bylo možné výbor i veřejnost o 
 nich informovat a zveřejnit jejich jména. Zveřejnění externích hodnotitelů bylo uskutečněno v minulých 
 letech tímto výborem. 
  Pan Kaucký odpověděl, že jediný možný termín je zářijové zasedání výboru. Pan Kaucký ale 
 upřesnil, že volba externích hodnotitelů je pouze věcí garanta zodpovědného za daný obor, tj. 
 příslušní 2 členové grantové komise, kteří vybírají potřebný počet externích hodnotitelů, 
 zastupujících nejrůznější oborové směry, kteří dávají doporučující stanovisko k dané oblasti. Břímě 
 zodpovědnosti ovšem nesou členové Grantové komise v daném oboru. Pan Kaucký se obává tlaku ze 
 strany žadatelů směrem k externím hodnotitelům.  
 Paní předsedkyně Kaplický reagovala, že pokud je jí známo, tak externí hodnotitelé nebyli 
 v minulosti vystaveni tlaku a proto si dovolila uložit jako úkol – zveřejnění jmen externích 
 hodnotitelů odboru KUC s termínem plnění do 5. 9. 2018, kdy se bude konat zasedání výboru. 
 
 Odchod pana Kubišty v 13:36 hod.  
 
 Výbor  
 I. souhlasí 
 1. s návrhem na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a 
 jmenování jejích členů 
 
 2. s předložením návrhu na zřízení komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a 
 umění a jmenování jejích členů k projednání v Radě HMP 
 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
 Příchod pana Kubišty v 13:37 hod. 

7. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

 Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 

 Inviduální účelové dotace do 200 000 Kč. 
 Paní předsedkyně Kaplický uvedla, že opět jsou výboru předkládány individuální účelové dotace 
 do 200 000 Kč v příloze č. 1 a to již s návrhy pana radního Wolfa na přidělení či nepřidělení dotace. 
 Nikdo z členů výboru neměl k předloženému materiálu připomínky. 
 
 Usnesení: 
 Výbor bere na vědomí návrhy na přidělení dotací panem radním dle přílohy č. 1. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato 
 
 Jednotlivé projekty IUD nad 200 000 Kč. 
  Žadatel č. 144 na projekt The TAP TAP - CD, návrh pana radního Wolfa Kč: 200.000 Kč 
  Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žadatel č. 145 na projekt Trafo Gallery na Vienna Conterporary, návrh paní předsedkyně Kaplický na 
 nájem výstavních prostor : 212 754 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 146 na projekt Festival 2018, návrh pana radního Wolfa 0 Kč. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 148 na projekt účast na veletrhu současné fotografie Unseen 2018, návrh paní předsedkyně 
 Kaplický na nájem výstavních prostor: 160 000 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 150 na projekt 100 let československé architektury, návrh pana radního Wolfa 1 000 000 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
 Pan Stropnický se zeptal, proč tento projekt nebyl předložen na grantové řízení k výročí 100 let 
 republiky.  
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 Pan radní Wolf odpověděl, že tento projekt byl předložen na minulé zasedání výboru jako 
 inviduální účelová dotace v oblasti KULTURY a proto je předkládán zde v seznamu žádostí o IUD 
 v CR.  
 Paní předsedkyně Kaplický reagovala, že tento projekt již byl sice předložen jako IUD v kultuře, 
 ale v žádosti bylo uvedeno, že projekt nesplňuje časovou podmínku začátku konání akce.  
 Pan radní vysvětlil, že původní žádost byla jako celoroční akce.  
 Paní dr. Hudcová vysvětlila, že se jednalo o úplně jiný projekt a to projekt Hravý architekt, kterou 
 žadatel stáhnul. Žadatel odpověděl, že  projekt Hravý  architekt začlenil pod projekt Architekture 
 week. 
 Pan ředitel Skalický ještě doplnil, že tento projekt byl již ve II. kole grantového řízení k výročí 100 let 
 republiky podpořen s názvem: výstava 100 let Pražské architektury částkou 500 000 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh na přidělení 1.000.000 Kč byl přijat.  
 Žadatel č. 151 na projekt koncerty ke 40 letům dětského pěveckého sboru Rolnička, návrh pana radního 
 Wolfa: 200 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žadatel č. 154 na projekt Prague guide, návrh pana radního Wolfa 200 000 Kč. 
 Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žadatel č. 155 na projekt vzdělávací program o architektuře v Praze pro širokou veřejnost, návrh paní 
 předsedkyně Kaplický: 400 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 157 na projekt Power of identity –Memory fashion Message, návrh pana radního Wolfa: 
 200 000 Kč. 
 Protinávrh pana Stropnického: 300 000 Kč 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
 Žádost č. 158 na projekt X. MAS GALA- vánoční koncert Štefana Margity, návrh pana radního Wolfa 
 na nájem v Obecním domě: 200 000 Kč. Pan Stropnický si osvojil tento návrh. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 159 na projekt 8. ročník Life Sciences Film Festival 2018, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
 Protinávrh paní prof. Kislingerové: 500 000 Kč 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
 Žádost č. 160 na projekt Czech press photo, žadatel je příjemcem grantu pro rok 2018 ve výši 500 000 
 Kč.  
 Pan Novotný vystvětlil, že tento projekt se skládá z výstavy, soutěže a ceny hl. města Prahy, kterou 
 uděluje primátor hl. města Prahy. Pan Novotný proto navrhuje 350 000 Kč.  
 Pan radní Wolf sdělil, že Staroměstské radnice i letos a kde se bude akce konat v budoucnosti. Pan 
 radní Wolf proto doporučil pro místo konání Czech press  photo 2018 objekt Mánesa.  
 Paní předsedkyně Kaplický navrhla prostory z majetku hl.m.Prahy a tím je Clam Gallasovův palác. 
 Jednání k tomuto projektu se přerušuje, odbor KUC požádá žadatele o účast na příštím zasedání výboru, 
 aby žadatel mohl doplnit žádost o místo konání akce výstavy. Paní předsedkyně Kaplický žádá odbor 
 KUC, aby zjistil, zda je palác v době konání projektu volný. 
  Pan Novotný stáhnul původní návrh na přidělení dotace. 
  Hlasování o přesun projednání žádosti na příští zasedání výboru. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 Žádost č. 162 na projekt zprovoznění spisovatelské rezidence Jaroslava Foglara., návrh pana radního 
 Wolfa 0 Kč s doporučením žadateli, aby podal letos žádost o investiční grant. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.   
 Žadost č. 163 na projekt Blue Fest, návrh pana radního Wolfa:0 Kč 
 Protinávrh pana Kauckého: 700 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
 Žádost č. 165 na projekt Aida Garifullina, návrh pana radního Wolfa: 600 000 Kč. 
 Protinávrh paní Briardové: 700 000 Kč. 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.   
 Žádost č. 167 na projekt Oslava 17.11 na Národní třídě, návrh pana radního Wolfa: 400 000 Kč 
 Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 Žádost č. 169 na projekt  GolfDigest SUMMER 2018, přesun do žádostí IUD v CR. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
  Individuální účelové dotace v KUL podaná po řádném termínu s odůvodněním pozdní podání  žádosti: 
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 Žadatel č. 153 na projekt Slovanská Praha 2018, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
 protinávrh pana Kubišty: 0 Kč 
 Hlasování o protinávrhu: 3 Pro – 0 Proti – 5 se zdržel hlasování. Protinávrh nebyl přijat.  
 Hlasování o návrhu radního Wolfa: 5 Pro – 1 Proti – 2 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 částkách uvedených v přílohách 
 Přílohy: 
 Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP (vzata na vědomí) 
 Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 
 Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
 
8. Individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

 Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

 Jednotlivé žádosti: 
 Žádost č. 169 na projekt Golf digest summer 2018 – přesunutá z žádosti o IUD z KUL, návrh pana 
 radního Wolfa: 500 000 Kč. 
  Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č.018/2018/051 na projekt Anna Netrebko v Praze, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč. 
 Protinávrh paní prof. Kislingerové 600 000 Kč 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat. 
 Žádost č.019/2018/052 na projekt Veletrh Sběratel 2018, návrh pana Wolfa:  
 200 000 Kč. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č. 020/2018/053 na projekt Umění animace  - 30 let studia PIXAR, výstava se bude konat v roce 
 2019 na Výstavišti 
 Návrh paní předsedkyně Kaplický 520 000 Kč na katalog a kampaň. Odklad na příští zasedání výboru 
 za účasti žadatele z důvodu nejasnosti konání akce na Výstavišti. Paní předsedkyně Kaplický žádá 
 odbor KUC, aby zajistil účast žadatele. 
 Hlasování o přesunu projednávání žádosti na příští zasedání výboru: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel 
 hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č.022/2018/055 na přípravu akce - Noc Hotelů, návrh pana Wolfa:  
 300 000 Kč 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č.023/2018 na  Deloitte Shared Service Conference 2018, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
  Dr. Hudcová na vyžádání podala informaci, že II. kolo na grantové řízení v oblasti kongresové turistiky 
 se již letos nebude konat. Dále Dr. Hudcová ozřejmila fakt, že žadatel je korporátní organizace a dle 
 pravidel HMP – není možné se ucházet o granty v této oblasti – nesplňují podmínky na udělení grantů, 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 Žádost č.025/2018/058 na Dejvické divadlo v Manchesteru – 100 let ČSR, návrh pana radního Wolfa 
na  granty 100 let republiky: 400 000 Kč. 
  Pan Novotný vysvětlil, že tato žádost nesplňuje smysl poskytování IUD v CR. Proto paní prof. 
 Kislingerová navrhla o přesun této žádosti do grantového řízení k 100. výročí republiky. Pan radní 
 Wolf souhlasil s tímto postupem s tím, že po odsouhlasení částky 400 000 Kč bude tato částka přesunuta 
 na seznam žádosti III. Kolo grantového řízení – k výročí 100 let republiky, bude hrazeno z kapitoly 
 OPP – granty k výročí 100 let republiky. Paní předsedkyně argumentovala, že jsme již v minulosti na 
 výboru podpořili IUD pro žadatele Dejvické divadlo ve svém výjezdu do zahraničí z kapitoly CR a panu 
 Novotnému oponovala, že si myslí, že by tyto projekty bylo možné podpořit i z kapitoly CR.  
 Hlasování o návrhu pí Kislingerové a o návrhu na částku 400 000 Kč. 
 Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
 Výbor souhlasí 
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 s přidělením individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 žadatelům uvedeným 
 v příloze tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou 
 v celkové výši 1 600 000 Kč. 
 
 II. doporučuje 
 radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy 
 Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
9. Návrh k založení obchodní společnosti Prague City Tourismus a.s. 
 
 Výbor vzal tento bod na vědomí, nikdo z členů výboru neměl k tomuto bodu připomínky, tento bod již 
 byl předložen na RHMP 
 
10. Informace – přehled tisků zpracovaných OPP  MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a 
únoru 2018. 
  
11. Informace – přehled tisků zpracovaných KUC  MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu a 
únoru 2018.  
 
Zasedání výboru skončilo v 14:40 hodin. 
Příští zasedání výboru se bude konat 13. 6. 2018 ve 13 hodin. 
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	Výbor začal své 21. zasedání v 13:05 hodin.
	Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.

