
Zápis z 1. zasedání Výboru pro kulturu ZHMP, ze dne 
15.12. 2010 

  

Přítomni: členové -    Bc. O. Pecha (předseda), Mgr. L. Štvánová, Bc. F. Adámek, 
Mgr. J. Kalousek, Mgr. A. Kubišta, J. Liška, Ing. V. Novotný, R. Petrus 

  

Hosté: Mgr. L. Kaucký, radní HMP 

Mgr. J. Kněžínek, ředitel OKP MHMP 

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP 

Ing. I. Síbrtová, OKP MHMP 

Ing. L. Ramnebornová, ředitelka PIS 

Členové komise RHMP pro udělování  grantů hl.m.Prahy  v oblasti kultury a umění: 
J.Simon, K.Císař, P.Vlasák, tajemnice komise J.Lapáčková  

+ dle prezenční listiny 11 zástupců odborné veřejnosti  

  

Omluveni: Mgr. P. Bříza, 

  

1. Zahájení zasedání 

 Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty 

  

2. Schválení programu zasedání 

 Předseda výboru představil program jednání.  
 Ing. Novotný navrhl tři změny v programu a požádal, aby se o každé z nich 

samostatně hlasovalo:  

1)    Bod č. 7 - Návrh na udělení souhlasu s revokací usnesení ZHMP č. 35/69 ze 
dne 26.3.2010 k záměru transformace  příspěvkové organizace Pražská informační 
služba – doporučil vyřadit z programu, neboť tato PO svým zaměřením patří do 
Výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch ZHMP. 



2)    Bod č. 8 - Transformační proces příspěvkových organizací  hl.m.Prahy 
v působnosti OKP – II. etapa  - doporučil stáhnout z jednání. Tato problematika je 
projednávána minimálně 8 let a výbor měl na prostudování materiálu jen několik dní. 

3)    Bod 9.2 - Grantový systém hl.m.Prahy na léta 2010 – 2015 - doporučil přeložit 
na příští jednání, neboť není zřejmé, v čem aktualizace spočívá.  

 Bc.Pecha  k těmto připomínkám konstatoval: 

1)    PIS je po celou dobu v gesci OKP a je potřeba schválit pouze prodloužení 
termínu založení akciové společnosti PIS, který je nyní k 31.12.2010. Předkládaný 
tisk navrhuje roční odklad. 

2)    Nyní proběhne jen úvodní diskuse, jednání k této problematice budou 
pokračovat na dalších zasedáních. 

3)    Doporučil ponechat na programu, aby mohla být zahájena vstupní diskuse s tím, 
že k tomuto bodu je připraveno úvodní slovo.  

 Výsledky hlasování k návrhům Ing. Novotného: 

1)    4 hlasy pro – návrh nebyl přijat 

2)    návrh na změnu programu byl stažen s tím, že nyní nebude přijato usnesení 

3)    4 hlasy pro – návrh nebyl přijat 

 Předseda výboru nechal hlasovat o původním programu – 3 hlasy pro – návrh 
nebyl přijat. 

  

Program nebyl schválen, předseda ukončil zasedání ve 13.20 hod. 

   

Informace pro členy výboru : 

  

Kontakt  na zapisovatelku Výboru pro kulturu ZHMP 

Ladislava Šimková 

Tel: 23600 2515 

E-mail: ladislava.simkova@cityofprague.cz 

  



  

Termíny zasedání výboru v I. pololetí 2011 

  

Datum Začátek zasedání Místo konání
5.1. 13.00 hod 430 
2.2. 13.00 hod. 349 
2.3 13.00 hod. 349 
13.4. 13.00 hod 349 
11.5. 13.00 hod 349 
8.6. 13.00 hod 349 

  

   

  

Příští zasedání se bude konat dne 5 .1. 2011 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti 
č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 

  

Podkladové materiály obdrželi členové výboru na 1. zasedání. 

  

  

   

  

  

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka 

  

  

Schválil: Bc. Ondřej Pecha 
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