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

ZÁPIS z 5. jednání
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného
dne 9. 11. 2016 ve 13:00 hod.
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni:

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

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Iveta Pekárková, ředitelka SLU MHMP, Ing. Lukáš Stránský, vedoucí oddělení provozního + dle
prezenční listiny 25 zástupců odborné veřejnosti

Jednání řídil:

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně

Schválený program:
Bod
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Ústní informace o průběhu grantového řízení pro udělení jednoletých i víceletých grantů hl.m. Prahy v oblasti
kultury a umění v roce 2017

5.

Informace k rekonstrukci věže Staroměstské radnice

6.

K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze
pro první pololetí roku 2017

7.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2016

8.

Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v r. 2016 s výhledem na 1. čtvrtletí r. 2017

9.

Informace - příprava oslav 25 let zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO v roce 2017

10.
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K jednotlivým bodům programu:
1. Úvod
Paní předsedkyně uvítala členy výboru. Výbor začal své zasedání v 13:05 a byl usnášeníschopný. Předsedkyně
výboru oznámila, že paní Dr. Briardová musí odejít ve 14 hodin. Paní předsedkyně následně přistoupila
k jednání o programu výboru.

2. Schválení programu a zápisu z minulého setkání
Pan Novotný poděkoval za důstojný program dnešního výboru a konstatoval, že výbor má dvě témata, kterými
se zabývá a kterými by se měl zabývat i nadále. Jedná se o umísťování uměleckých děl ve veřejném prostoru –
(2% z kapitálových výdajů odvětví kultury na umělecká díla) a koncepci kulturní politiky.
Paní Kaplický sdělila, že co se týká 2% na umělecká díla ve veřejném prostoru, paní Hlaváčková z Galerie HMP
již začala vytvářet nezbytnou metodiku pro tento záměr HMP. Koncepci kulturní politiky dostala paní
předsedkyně teprve v nedávné době od pana ředitele Cipra. Jedná se o koncepci, kterou zpracoval IPR, pan
Kašpar. Tato koncepce byla paní primátorkou a mnou neakceptovatelná a proto vzniká nová koncepce.
Pan radní Wolf sdělil, že zmiňovaná koncepce vznikla v červnu letošního roku a byla dána k připomínkování
některým členům Rady HMP včetně paní primátorky. Paní primátorka si vytvořila oponentní tým, který bude
stávající koncepci oponovat. Pan radní si myslí, že koncepce IPRu byla zpracována dobře. Jakmile koncepce
kulturní politiky projde koalicí, bude dána k vyjádření na zasedání tohoto výboru.
Pan radní Wolf zdůraznil, že včera – na jeho podnět - Rada HMP přijala usnesení, kterým ukládá řediteli IPRu
předložit Radě HMP postup ke schválení Pravidel pro realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru
financovanou z Rezervy na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru, vytvořené v kap. 06 rozpočtu
vlastního HMP a informovat Radu HMP o organizačním a personálním zajištění tohoto úkolu.
Dále pan radní Wolf sdělil, že toto úterý byl též Radou HMP odsouhlasen Rozpočet HMP na rok 2017. Finanční
prostředky, které jsou na tato díla určeny, tvoří 2% z finančních prostředků – kapitálových výdajů – skutečně
vyčerpaných v předcházejícím roce. Pro příští rok se jedná o 135 mil Kč, tato položka bude vedena pod
kapitolou 06- kultura-rezerva a bude ji spravovat IPR.
Pan Kubišta se zeptal, jako co pracuje oponentní tým paní primátorky, jaký má status. Pan radní Wolf vysvětlil,
že je to podobné jako měl pan primátor Bém- jedná se o poradní sbor zřizovaný paní primátorkou, který by měl
připomínkovat tuto kulturní koncepci.
Pan Kubišta by rád věděl, jaké je složení tohoto poradního sboru paní primátorky. V případě, že to není možné
nyní sdělit, navrhuje to jako bod do programu.
Paní Kaplický odpověděla panu Kubištovi, že nyní se zpracovává první nástřel koncepce a že na prosincovém
zasedání tohoto výboru bude předložen tento materiál společně se jmenným seznamem.
Pan Stropnický požádal o rozeslání původní koncepce, kterou zpracoval IPR a kterou členové výboru dosud
nedostali. Dále pan Stropnický vznesl dotaz, proč úkol IPRu nebyl uložen usnesením Rady HMP a jen pokynem.
Pan radní Wolf odpověděl, že úkol byl IPRu uložen usnesením Rady HMP.
Pan Stropnický postrádá jako bod programu – rozpočet na rok 2017. Pan Kubišta navrhuje jako bod programu
personální složení oponentní skupiny paní primátorky a navrhuje svolání mimořádného zasedání výboru. Paní
Kaplický souhlasí s panem Kubištou.
Zasedání mimořádného jednání výboru k rozpočtu na rok 2017 se bude konat 23. 11. 2016 ve 13:00 hodin.
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Pan Kubišta navrhuje jako bod č. 14 programu – personální složení oponentního týmu paní primátorky – jejího
poradního sboru.
Hlasování: 7 Pro – 1 Proti – 1 se zdržel hlasování. Dodatečný bod programu byl schválen.
Jen paní Kaplický podotkla, že členům výboru neumí požadované informace sdělit, protože je nemá k dispozici.
Hlasování o celém programu včetně nově zařazeného bodu.
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Program zasedání byl schválen.
Hlasování o zápisu z minulého zasedání výboru:
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Zápis byl schválen.
3. Volba ověřovatele
Ověřovatelem byl navržen PhDr. Kaucký
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen.
4.

Ústní informace o průběhu grantového řízení pro udělení jednoletých i víceletých grantů hl.m. Prahy v
oblasti kultury a umění v roce 2017
Paní předsedkyně předala slovo panu Kauckému, předsedovi Grantové komise Rady HMP.
Pan Kaucký stručně popsal průběh grantového řízení pro rok 2017. Grantové řízení bylo vyhlášeno Radou HMP
10. května 2016, jeho uzávěrka byla 15. června 2016. U jednoletých grantů byla podmínkou udělení finančních
prostředků splnění bodového hodnocení a to ve výši 65 bodů a u víceletých grantů 75 bodů. Zasedání
Grantové komise probíhala od 18. do 19. října 2016. Výše finančních prostředků pro jednoleté granty byla
93 775 mil. a pro víceleté granty 206 055 mil Kč. Celkový počet podaných žádostí byl 689.
Pan Kaucký zmínil, že softwarový program na zpracování grantů je velmi pomalý a velmi často nefunkční.

Výsledky grantového řízení budou výborem pro kulturu projednávány až na prosincovém zasedání a to 14.
prosince 2016, protože rozpočet HMP pro rok 2017 dosud nebyl ještě schválen zastupitelstvem HMP. A dále
protože bylo slíbeno další navýšení finančních prostředků do rozpočtu na rok 2017. Je tedy třeba vyčkat na
usnesení ZHMP - Rada HMP rozpočet odsouhlasila teprve včera. Jedná se o finanční prostředky, které budou
poskytnuty na 7 prioritních akcí a na podporu oblastí, které jsou z pohledu Grantové komise podfinancovány.
Jedná se o oblast tance a literatury.
Pan radní Wolf následně poděkoval panu předsedovi Kauckému a Grantové komisi RHMP za jejich obrovské
úsilí při hodnocení grantů pro tento rok. Pan radní Wolf sdělil, že od začátku sestavování rozpočtu se snažil o
navýšení finančních prostředků na granty na rok 2017. Navýšení je ve výši 20% oproti minulému roku a jedná
se o částku ve výši 50 mil. Kč.
Paní předsedkyně nechala odhlasovat, že výbor bere na vědomí informace předsedy Grantové komise Rady
HMP.
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování.
5.

Informace k rekonstrukci věže Staroměstské radnice

Předkladatel: ředitel OZV MHMP
Paní předsedkyně předala slovo paní ředitelce odboru služeb MHMP, Ing. Ivetě Pekárkové a požádala paní
ředitelku, aby členům výboru sdělila, jaký bude průběh plánované rekonstrukce a jejího harmonogramu včetně
náhradní nabídky pro turisty po dobu rekonstrukce orloje. Paní ředitelka vysvětlila, že poslední rekonstrukce
věže Staroměstské radnice byla provedena zhruba před 30 lety a že celkové opotřebení věže je již
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neudržitelné. Projekt rekonstrukce, který byl vydaný v dubnu 2016, byl zpracován s ohledem k maximální
ochraně stávajících prvků a povrchů a to povrchy a prvky architektonické a povrchy a prvky umělecké a
vědecko - historické. Rekonstrukce bude provedena ve třech etapách a měla by být ukončena k 100. výročí
založení republiky. Po dobu rekonstrukce by památka měla být turistům prezentována formou videomapingu
nebo jinou technologií. Oprava orloje bude provedena k původnímu stavu před destrukcí požárem v květnu
1945. Harmonogram rekonstrukce byl navržen s ohledem na požadavek maximálního využití ochozu věže jako
vyhlídkového místa. Z tohoto důvodu plánovaná rekonstrukce je organizována tak, aby byla oprava ochozu
včetně střechy a krovu věže časově oddělena od oprav zbytku stavby. Průčelí orloje bude na nezbytnou dobu
kompletně zakryto lešením s ochrannou folií. Předpokládaná celková rekonstrukce bude trvat 18 měsíců.
Z toho vyhlídkový ochoz bude zavřen na cca 7 měsíců (04/2017-11/2017), kaple na cca 5 měsíců (12/201704/2018) a oprava orloje na cca 4 měsíce (02/2018-06/2018).
Pan Novotný se dotázal, zda v rozpočtu na rok 2017 je pro příspěvkovou organizaci PIS plánováno s výpadkem
finanční částky cca 45 mil Kč, kterou PIS získává ze vstupného na vyhlídkový ochoz věže, aby PIS mohla
provozovat i nadále svoji činnost. Dále, zda opravy nemají povahu investic a zda nebude narušen provoz
ostatních prostor Staroměstské radnice. Pan radní Wolf reagoval s tím, že do rozpočtu PIS jde 50%
z vybraného poplatku za ubytování v hotelech – je to asi 120 mil Kč. Pan Stránský dále ujistil členy výboru, že
rekonstrukce se týká jen Staroměstské věže.
Paní předsedkyně se zeptala, zda již proběhla dohoda mezi Muzeem HMP a Obecním domem a.s. ohledně
vstupu na Prašnou bránu. Paní ředitelka Strnadová vysvětlila, že technické řešení staveb neumožnuje vstup
turistů na ochoz Prašné brány. Nabízí se ještě varianta využití Novoměstské věže místo věže Staroměstské
radnice.
6.

K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v
Praze pro první pololetí roku 2017

Předkladatel: ředitel OZV MHMP
Paní předsedkyně předala slovo panu Petru Müllerovi z odboru OZV. Pan Müller informoval, že výboru jsou
předkládány dvě varianty s přehledem žadatelů pro 1. pololetí 2017 pro bezplatné užívání výstavních prostor
Staroměstské radnice. Výboru byl též předložen seznam projektů, které nemohly být uspokojeny. Paní Kaplický
předala slovo panu radnímu Procházkovi, aby podal informaci o plánovaném záměru rekonstrukce Křížové
chodby, zvláště o termínu zahájení rekonstrukce s ohledem na plánování výstav. Pan radní sdělil, že úplně
přesný termín nezná, ale termín zjistí, předpokládá rok 2020.
Pan Novotný vysvětlil, že rekonstrukci Staroměstské radnice má na starosti odbor majetku, její projekt není
zatím zpracován, a ani zatím není projednáváno s odborem památkové péče.
Pan Novotný navrhuje neomezovat dramaturgii Křížové chodby na pololetí a rád by v této souvislosti navrhl,
aby žadatel výstava „Bob Dylan – Na cestě“ se prodloužila na období: 1.6.2017 - 31.8.2017 a dále materiál
přejmenovat na „K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále
Staroměstské radnice v Praze od 1.1.2017 do 31.8.2017“. Závěrem 1. varianta je správně a s rekonstrukcí
radnice nic nekoliduje. Paní předsedkyně souhlasí s názorem pana Novotného.
Paní Kaplický nechává hlasovat o novém názvu „K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové
chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze od 1.1.2017 do 31.8.2017“ a s novým termínem pro
výstavu Bob Dylan – 1.6. 2017 do 31.8.2017.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.
7.

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2016

Předkladatel: ředitel OZV MHMP
Pan ředitel Cipro sdělil, že pan radní Wolf uvolnil pro tuto dotaci 700 000 Kč.
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Odchod paní Briardové ve 14:00.
Paní tajemnice ještě vysvětlila, že existuje nový požadavek. Ze zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů vyplývá požadavek - že nevyhoví-li poskytovatel dotace žadateli, musí poskytovatel sdělit důvod
nevyhovění žadateli. Paní tajemnice prosí o sdělení jedné věty, proč se dotace neposkytne. Pan radní Wolf
podotkl, že je to nesmysl a z tohoto důvodu navrhuje do zdůvodnění jen napsat - Výbor rozhodl hlasováním
neudělit dotaci.
Paní Kaplický žádá, aby odbor OZV při zpracování podkladů pro udělení individuální účelové dotace v oblasti
kultury vždy uvedl místo „žadatel o grant HMP na rok o grant nežádal“ uvést, že žadatel o grant mohl žádat a
v jaké kategorii.
Jednotlivé žádosti:
Žadatel č. 124 na projekt Czech Blog Awards, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. Paní Kaplický podotkla, že se
jedná o již 4. ročník. Příště žádat o grant v oblasti literatury.
Odchod pana Novotného a pana Kubišty v 14:10.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 125 na projekt Čerti táhnou Prahou, návrh pana radního Wolfa: 40 000 Kč.
Příchod pana Novotného a pana Kubišty v 14:11.
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 6 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
Žadatel č. 126 na projekt Festival mini, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč, paní Kislingerová podala
protinávrh, že žadatele podpoříme ve výši požadovaného zaplacení nájmu: 12 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Protinávrh byl přijat.
Žadatel č. 127 na projekt Tříkrálový průvod – příprava, návrh pana radního Wolfa: 120 000 Kč.
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 128 na projekt Andělské portréty, návrh pana radního Wolfa: 150 000 Kč.
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
Žadatel č. 129 na projekt Vzducholoď Gulliver, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč.
Odchod pana Kauckého v 14:32
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 130 na projekt Srdce pro Václava Havla, návrh pana radního Wolfa: 90 000 Kč.
Příchod pana Kauckého v 14:33
Paní Kaplický nahlásila střet zájmů.
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi. Návrh byl přijat.
Žadatel č. 131 na projekt Mikulášská The Tap Tap, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. 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 individuální účelové dotace k projektům v oblasti
kultury v roce 2016, a to v částkách uvedených v příloze v č. 1
Celková částka: 522 000 Kč.
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh usnesení byl přijat.
8.

Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v r. 2016 s výhledem na 1. čtvrtletí r. 2017
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Předkladatel: ředitel OZV MHMP
Paní předsedkyně předala slovo paní Ing. Čadilové. Paní Čadilová vysvětlila, že tato zpráva se zpracovává
pravidelně za každé pololetí a zahrnuje Výbor regionů, kde Pražský dům funguje jako koordinátor české
národní delegace do Výboru regionů. Dále zahrnuje agendu evropských programů a výčet kulturních a
odborných akcí, které Pražský dům v průběhu roku zajišťuje.
Dále proběhla diskuse.
Usnesení:
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Zastoupení hl. města Prahy při EU v roce 2016 a předložený plán nejbližších kulturních aktivit
v roce 2017
Hlasování: 8Pro – 0 Proti- 0 se zdrželi. Návrh usnesení byl přijat.

9.

Informace - příprava oslav 25 let zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO v roce 2017

Předkladatel: ředitel OPP MHMP
Paní Kaplický předala slovo panu řediteli odboru památkové péče HMP, panu Skalickému, který podal stručnou
informaci o těchto přípravách. Pan ředitel podotknul, že nepůjde o žádné veliké přípravy a že danou událost si
plánujeme připomenout ve 3 aktech. Tím nejvýznamnějším aktem bude podzimní konference věnovaná
památkové ochraně v rámci UNESCO měst, druhým aktem bude vize a budoucnost Prahy a třetím aktem
veřejný prostor památkově chráněných území. HMP požádalo ministerstvo kultury o grant. Připravuje se též
zajímavá výstava ve spolupráci s NPÚ a IPRem o projektech, které se za 25 let dosud nerealizovaly. Pan ředitel
Skalický ujistil členy výboru, že odbor OPP bude dále informovat o dalších krocích ve věci příprav. Termín
konference se plánuje na listopad 2017. Pan Novotný navrhuje, aby konference neměla název to, co jsme
v Praze zmařili, ale jaké měla Praha příležitosti.
Odchod paní Kaplický v 14:35 hod.
Usnesení:
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I. bere na vědomí
Informace – příprava oslav 25 let zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO v roce 2017.
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti- 0 se zdrželi. Návrh usnesení byl přijat.
10. Informace o vypsání výběrového řízení na ředitele Městské knihovny v Praze
Pan radní Wolf vysvětlil, že na základě rozhodnutí Rady HMP v roce 2016, bude- li ředitel/ ředitelka
příspěvkové organizace ve funkci 6 a více let, bude na jeho/její funkci vypsáno výběrové řízení, do kterého se
může stávající ředitel/ředitelka hlásit se svojí vizí a může stávající post obhájit. Rada HMP jmenovala komisi
RHMP na výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze ve složení:
Jan Wolf, Eliška Kaplický, František Cipro, Martin Svoboda (ředitel Národní technické knihovny), Zdeňka
Friedlová (ředitelka Krajská knihovna ve Zlíně), Daniel Bechný (ředitel knihovny Plzeňského kraje), Vít Richter
(ředitel Knihovnického institutu NK ČR).
V dalším roce by měla být vypsána výběrová řízení na ředitele Hvězdárny a planetária hl.m.Prahy, na ředitele
Městských divadel pražských a na ředitele Hudebního divadla v Karlíně.
Příchod paní Kaplický v 14:37 hod.
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11. Informace - přehled tisků schválených na jednání RHMP a ZHMP
Předkladatel: ředitel OPP MHMP
Materiál předložil odbor památkové péče HMP.
Paní předsedkyně o tomto tisku nenechala hlasovat – jedná se pouze o informativní tisk.
12. Informace - přehled tisků zpracovaných OZV a schválených na jednání RHMP a ZHMP
Předkladatel: ředitel OZV MHMP
Paní předsedkyně o tomto tisku nenechala hlasovat – jedná se pouze o informativní tisk.
13. Informace o stavu příprav realizace první etapy expozice v domě U Zlatého prstenu Praha Karla IV. velkolepé staveniště Evropy
Předkladatel: ředitel OZV MHMP
Paní předsedkyně předala slovo paní ředitelce Strnadové, která členům výboru podala informace týkající se
stavu příprav realizace první etapy expozice. Prezentace bude členům výboru zaslána.
Paní ředitelka vysvětlila, že Muzeum řeší nejenom expozici, ale i celé využití tohoto objektu. Muzeum HMP
převzalo objekt v březnu 2016 a následně nechalo zpracovat generel využití pro výstavní účely a více objekt
otevřít veřejnosti, zvláště jeho přízemní prostory. Objekt byl svěřen příspěvkové organizaci Muzeum Praha
s tím, že zde má vybudovat stálou expozici věnovanou Karlu IV., Lucemburkům a středověké Praze. Muzeum
otevře 1. etapu stálé expozice 12. prosince 2016 a bude se jmenovat “ Praha Karla IV. – velkolepé staveniště
Evropy“. Skutečná a konečná expozice bude otevřena v roce 2019. Pro 1. etapu bude otevřen i velký dětský
prostor v přízemí budovy. Pan radní Wolf zmínil, že tato expozice bude věnována hlavně edukativní činnosti.
Pan Novotný vznesl dotaz, že na předchozích jednáních výboru se konstatovalo, že expozice bude otevřená
v listopadu 2016 a to celá a nejenom její část. Pan radní Wolf odpověděl, že prosincový termín se jeví
marketingově vhodnějším než na výročí úmrtí Karla IV. A co se týká předpokladu, že Muzeum by se mohlo
otevřít celé – není to realistické, pokud chceme kvalitní expozici. V rozpočtu bylo vyčleněno 15 mil. Ale tato
finanční částka není na celý projekt, předpokládaná částka na celý projekt je asi 30-40 mil Kč.
Pan Novotný podotknul, že všem členům výboru byl rozeslán materiál týkající se Divadla Komedie. Paní
tajemnice vysvětlila, že materiál byl rozeslán na základě přání členů výboru.
Usnesení:
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
I. bere na vědomí
Informace o stavu příprav realizace první etapy expozice v domě U Zlatého prstenu Praha Karla IV. – velkolepé
staveniště Evropy.
Hlasování: 7Pro – 0 Proti- 0 se zdrželi. Návrh usnesení byl přijat

14. Různé - Poradní sbor primátorky
Paní Kaplický sdělila, že paní primátorka oficiálně materiál – Koncepci kulturní politiky nedostala a ráda by ho
získala. Proto paní předsedkyně žádá pana ředitele Cipra, aby požadovaný materiál předal oficiální cestou paní
primátorce, aby se k němu mohla vyjádřit. Poradní sbor paní primátorky ještě není kompletní. Pan Novotný
navrhl, aby:
Výbor požádal paní primátorku o sdělení personálního sestavení jejího poradního sboru ve věci Koncepce
kultury, protože poradní sbor primátorky není konstituován ani Radou HMP ani Zastupitelstvem HMP. Paní
Kaplický se dotázala pana ředitele Cipra, kdo napsal Kulturní koncepci. Pan ředitel Cipro sdělil, že koncepci
napsal pan Kašpar se spolupracovníky IPRu a po konzultacích s odborem OZV. Pan ředitel konstatoval, že není
problém tento materiál poslat.
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Pan Stropnický navrhl usnesení:
Výbor ukládá řediteli odboru OZV rozeslat všem členům výboru elektronickou verzi Koncepce kulturní politiky
v platném znění.
Hlasování: 5Pro – 0 Proti- 3 se zdrželi. Návrh usnesení byl přijat.
Odchod paní Kislingerové v 15:15 hod.
Pan Kubišta doplnil, že žádá paní primátorku o sdělení personálního složení oponentní skupiny/poradního
sboru k tomuto materiálu.
Paní Kaplický vysvětlila, že se nejedná jen o oponentní skupinu, ale tento Poradní sbor bude Koncepci
kulturní politiky spoluvytvářet.
Hlasování: 3Pro – 0 Proti- 2 se zdrželi. Návrh usnesení nebyl přijat.
Paní Janderová podala informaci týkající se Památníku k výročí 17. listopadu. Památník – pamětní deska bude
„vytažena z podloubí“ 16. 11. a umístěna na objektu směrem na Národní třídu.

Výbor byl ukončen v 15:15.
Příští mimořádné zasedání Výboru k návrhu rozpočtu na r. 2017 se bude konat 23.11.2016 ve 13:00 hodin.

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

Ověřil:

PhDr. Lukáš Kaucký, člen Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční
vztahy ZHMP

Zapsal:

Ing. Martina Malinová
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