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

dne 4. 1. 2017 ve 13:00 hod. 
, Clam-Gallasův palác, Husova 158/20, Praha 1 

     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Ing. Karel Grabein Procházka, Mgr. Albert Kubišta, 

Ing. Václav Novotný, PhDr. Helena Briardová, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., JUDr. Jaroslava Janderová, 
PhDr. Matěj Stropnický, Mgr. Zuzana Navrátilová  

Omluveni:   
Nepřítomni:   
Hosté:  Ing. Iveta Pekárková, ředitelka SLU MHMP, Ing. Lukáš Stránský, vedoucí oddělení provozního, Ing.arch. 

Petr Malinský, dle prezenční listiny 20 zástupců odborné veřejnosti 
   
Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP      
 

 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele  

4. Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2017 

5. Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu 2017 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 

7. Koncepce zahraničních vztahů hlavního města Prahy 2016-2020 

8. Návrh na formalizaci vztahů hlavního města Prahy a města Šanghaje na úroveň sesterských měst 

9. Návrh na formalizaci současného vztahu na plnoprávný status sesterských měst mezi hlavním městem Prahou a 
městem Phoenix 

10. Clam-Gallasův palác - rekonstrukce - prezentace (Ing. arch. Malinský) 

11. Informace - přehled tisků schválených na jednání RHMP a ZHMP 

12. Informace - přehled Tisků zpracovaných OPP a schválených na jednání RHMP a ZHMP 

13. Různé 

 
 
K jednotlivým bodům programu: 
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1. Úvod 
Paní předsedkyně přivítala členy výboru v novém roce. Výbor začal již ve 12 hodin prohlídkou Clam Gallasova paláce, kde 
se zasedání výboru konalo. Řádný program výboru začal v 13:00 hodin, výbor byl usnášeníschopný. Paní předsedkyně 
následně přistoupila k jednání o programu výboru. 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 
Paní předsedkyně navrhuje schválení programu s tím, že doporučuje vynechat bod č.9 – Návrh na formalizaci současného 
vztahu na plnoprávný status sesterských měst mezi hlavním městem Prahou a městem Phoenix z důvodu, že podklady na 
tento bod nebyly dostatečně připraveny a doporučuje přesunout tento bod na další zasedání výboru, až budou podklady 
tohoto bodu lépe připravené. 
 
Hlasování o upraveném návrhu programu s vynecháním bodu č. 9 : 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  Program byl 
schválen. 
 
Schválení zápisu. 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 

3. Volba ověřovatele  
Ověřovatelem byl navržen Ing. Karel Procházka. 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

4. Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2017 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Paní předsedkyně předala slovo paní Dr. Hudcové. Granty  kongresového turismu se udělovaly na základě zásad pro 
udělování grantů hl. města Prahy v oblasti kongresového turismu pro rok 2017. Jedná se o jednoleté granty, kdy grant 
může být přidělen pouze kongresům, které mají 700 a více účastníků, z nichž alespoň 60% je ze zahraničí a kteří současně 
stráví v Praze minimálně 2 noci. Výše podpory je stanovena na 250 Kč na účastníka.  Komise Rady hl. města Prahy se sešla 
19. 12. 2016, posoudila 20 přijatých žádostí a přijala usnesení, kterým jednohlasně doporučila finanční podporu 19 
žadatelům v celkové výši 8 257 000 Kč. Jednu žádost komise doporučila vyřadit z důvodu nedodržení zásad. V rozpočtu 
HMP je pro rok 2017 alokována částka 10 mil. Kč. 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
I. souhlasí 
s předloženým návrhem na udělení grantů v oblasti kongresového turismu pro rok 2017 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto 
usnesení 
 
II. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh k projednání v Radě hl. m. Prahy 
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. 

5. Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu 2017 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
Paní předsedkyně informovala členy výboru, že v rozpočtu pro tyto dotace pro rok 2017 je alokována částka 20 mil Kč. 
Jednotlivé žádosti: 
Žadatel č. 001/2017/002 na projekt Apartmán pro Richarda Hirshe navržený Adolfem Loosem. 
V projektu chyběl přehled, na co budou finanční prostředky použity, chybí návrh spolupráce s Muzeem HMP.  Paní 
předsedkyně navrhuje přesun žádosti na jedno z příštích zasedání výboru, až budou chybějící údaje doplněny. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 002/2017/003 na projekt Japan Week. Pan radní Wolf vysvětlil, že požadovaná částka 6 mil Kč vyplývá přímo 
z rozpočtu, vůbec není nárokovaná z jakéhokoliv grantu. Požadovaná částka bude použita na zaplacení nájmů v objektech, 
které patří MHP. Tyto finanční prostředky se opět do rozpočtu HMP vrátí. Veškeré jiné náklady hradí vláda. Minulý rok 
Japonsko prezentovalo svoji zemi v Berlíně. Tato kulturní akce se plánuje již od roku 2015, a proto na ní odbor OZV stále 
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pracuje. Pan ředitel Cipro konstatoval, že nástrojem na přidělení peněz může být jen dar nebo dotace. Paní předsedkyně 
žádá o dodání podrobnějšího programu akce – chybí ji seznam umělců, kteří přijedou. Paní předsedkyně i paní prof. 
Kislingerová žádají o finanční propracování žádosti a o účast žadatele na příštím zasedání výboru. Pan Matěj Stropnický 
vznesl dotaz, jak bude účast Tomio Okamury prezentována na této akci. Pan radní Wolf reagoval, že Tomio Okamura 
přislíbil, že jako politická osoba se nebude v žádném případě politicky angažovat a propagovat na této akci. Je navrženo, 
aby tato podmínka byla začleněna do smlouvy o individuální dotaci: 
Paní předsedkyně navrhuje přesunout tento bod jednání na příští zasedání výboru. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 004/2017/005 na akci Street Food Festival, návrh pana Kubišty 150 000 Kč. 
Příchod pana Kubišty v 13:23. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. 
Žadatel č. 006/2017/007 na akci mezinárodní konference ICAME, návrh pana Kauckého: 200 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 007/2017/008 na akci Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2017, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč 
Odchod pana Stropnického v 13:42 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 008/2017/009 na projekt Prague European Summit 2017, návrh pana radního Wolfa 300 000 Kč,  
Příchod pana Kubišty a Stropnického v 13:44. 
návrh paní prof. Kislingerová 500 000 Kč. 
Hlasování 3 Pro – 0 Proti – 6 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Návrh pana radního Wolfa 300 000 Kč. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
I. doporučuje 
přijetí individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1tohoto 
usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou v celkové výši 950 000 Kč. 
Radnímu Janu Wolfovi doporučuje předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy 
Přílohy: 
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Jednotlivé žádosti: 
 
Žadatel č. 1 na projekt Cena Jiřího Ortena 2017, návrh pana radního Wolfa: 50 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 2 na projekt Kulturou proti antisemitismu, návrh pana radního Wolfa 200 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 3 na projekt POPAD 2017, návrh pana radního Wolfa 80 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 4 na projekt cyklus koncertů v Trojském zámku, Botanické zahradě a ZOO, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 7 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 5 na projekt Ceny Thálie 2016, návrh pana radního Wolfa 500 000 Kč, 
Návrh pana Kubišty, aby se i ostatní města podílela na této celonárodní soutěži. Nejenom hl. město Praha. 
Návrh pana Stropnického 750 000 Kč, pan Stropnický konstatoval, že tato žádost splňuje podmínky  partnerství – jedná se 
o mimořádnou okolnost, žadatel si uměl vždy sehnat finanční prostředky sám, nikdy hl.město Prahu nežádal. 
Návrh paní Briardové 600 000 Kč, paní Briardová navrhuje i to, že by HMP se mělo pravidelně podílet na podpoře této 
akce. 
Návrh paní Janderové 600 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
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Žadatel č. 6 na projekt Festivalová postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro HMP, návrh pana radního 
Wolfa 60 000 Kč 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 7 na projekt Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro HMP, návrh pana 
radního Wolfa 60 000 Kč 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 8 na projekt Sochařské sympozium, návrh pana radního Wolfa 450 000 Kč. Paní předsedkyně navrhuje, aby 
odbor kontaktoval žadatele, aby pro příští rok žádal o grant v oboru výtvarné umění s ohledem, že se jedná již o 4. Ročník. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 9 na projekt Pražský kalich 2017, návrh pana radního Wolfa 60 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat 
Žadatel č. 10 na projekt Pražské poetické setkání 2017, návrh pana radního Wolfa 50 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat 
Žadatel č. 11 na projekt Grafika roku, návrh pana radního Wolfa 250 000 Kč, paní Kaplický nahlásila střet zájmů. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 12 na projekt Prague Wine week, návrh pana radního Wolfa 0 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat 
Žadatel č. 13 na projekt Dny evropského filmu, návrh pana radního Wolfa 200 000 Kč. Paní Kaplický apeluje, aby žadatel 
v příštím roce opět požádal o grant 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 14 na projekt Mezi ploty, návrh paní Janderové 1 000 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 15 na projekt Mene Tekel, návrh pana radního Wolfa 400 000 Kč, návrh paní Janderové 500 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 16 na projekt Mezinárodní literární cena Franze Kafky, návrh pana radního Wolfa 300 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 17 na projekt Cena Praha fotografická, návrh pana radního Wolfa 150 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat 
Žadatel č. 18 na projekt Otvírání 2017, návrh pana radního Wolfa 30 000 Kč 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 19 na projekt Český videosalon 2017, návrh pana radního Wolfa 20 000. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 20 na projekt World press photo, návrh pana radního Wolfa 100 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 21 na projekt Praha – rezidence romské kultury, návrh pana radního přeřadit tuto žádost na příští zasedání 
výboru s úkolem pro odbor OZV  - vyhotovit přehled grantů ze všech oblastí, o které žadatel žádá, které obdrží a které již 
obdržel. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 22 na projekt  Biosphere aniti at the planetárium, návrh pana radního Wolfa 150 000 Kč.  
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod pana Kubišty v 14:46. 
Žadatel č. 23 na projekt Steposkop, návrh pana radního Wolfa 40 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 24 na projekt České doteky hudby, návrh pana radního Wolfa  
1 500 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 25 na projekt Cultural hijack, návrh pana radního Wolfa 150 000 Kč. 
Příchod pana Kubišty v 14:48 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 26 na projekt Vyšehraní 2017, návrh pana radního Wolfa 250 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 27 na projekt Cena kritiky za mladou malbu 2017, návrh pana radního Wolfa 250 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 28 na projekt Akademie mladých občanů, návrh pana radního Wolfa 0 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 29 na projekt uctění památky výročí upálení Jana Palacha, návrh pana radního Wolfa 45 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 30 na projekt  Mental Power  Prague film festival, návrh pana radního Wolfa 600 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 31 na projekt  Navalis 2017, návrh pana radního Wolfa, 2 500 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
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Žadatel č. 32 na projekt Umění v prostoru, Pan radní Wolf doporučuje přesun této žádosti  na příští zasedání výboru 
z důvodu, že žadatel podal žádost na poslední chvíli a a nebyl dostatek času na zjištění informace kolik žadatel obdržel 
v grantovém řízení na jiné projekty. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 33 na projekt NGO market, návrh pana radního Wolfa 100 000 Kč. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. 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 poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v oblasti 
kultury v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze, celková částka 9 745 000 Kč 
Přílohy: 
Příloha č. 4 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
Odchod prof. Kislingerová v 15:02. 

7. Koncepce zahraničních vztahů hlavního města Prahy 2016-2020 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Pan předsedkyně předala slovo panu řediteli Ciprovi. Pan ředitel Cipro sdělil, že předchozí koncepce platila již od roku 
2006 a nová  erze  předkládané koncepce je opět navržena pro delší horizont a to 10 let. Pan ředitel poděkoval 
pracovníkům odboru OZV za pečlivou přípravu tohoto materiálu, která nebyla zpracována externě. Koncepce zahraničních 
vztahů byla předložena paní primátorce a paní primátorka souhlasí s předloženou koncepcí. Pokud výbor nebude mít 
zásadní připomínky, může být koncepce předložena Radě HMP a následně Zastupitelstvu HMP. Poslední kapitola 
koncepce je vlastně jako prováděcí interní předpis a je možné poslední stránku koncepce vynechat. 
Pan Stropnický vznesl dotaz na předkládanou koncepci, str. č. 11 -  Priority a úkoly. Je tam úkol rozvinout spolupráci s Tel 
Avivem. V tabulce přehledu partnerských měst toto město není uvedeno a pak se tedy nejedná o rozvoj spolupráce, ale o 
přípravu záměru.  Pan Stropnický žádá o podrobnější odůvodnění. Žádá o vynechání tohoto řádku. 
Další dotaz pana Stropnického -  citace věty „Pokud to situace umožní normalizovat vztahy s ruskými městy“. Tyto vztahy 
byly již řešeny asi před půl rokem na tomto výboru, kdy jsme se jako výbor dotazovali, proč byla mezinárodní situace 
směrem k Ukrajině vztažena HMP před volbami na ruská města. Jedná se o politickou mezinárodní situaci nebo o 
politickou situaci na HMP? Chce HMP obnovit vztahy s těmito ruskými městy? 
Pan ředitel Cipro reagoval, že odbor OZV tímto bodem rozuměl mezinárodní globálně politickou situaci. 
Ohledně Tel Avivu vysvětlil, že toto město je lídrem v konceptu Smart Cities a proto je zde uvedeno. 
Pan Stropnický navrhuje účast paní primátorky na příštím zasedání výboru, protože zahraniční vztahy spadají do její gesce. 
Paní Kaplický upřesnila, že paní primátorka byla na zasedání výboru pozvána, ale bohužel nemohla přijít. 
Dále pokračovala široká diskuze. 
 
Paní předsedkyně doporučuje přesunout tento bod na příští zasedání výboru. 
 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

8. Návrh na formalizaci vztahů hlavního města Prahy a města Šanghaje na úroveň sesterských měst 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
Pan ředitel Cipro vysvětlil, že v tomto případě se jedná o nejvyšší možnou úroveň bilaterární spolupráce v návaznosti na 
rok 2014 a to na podepsané Memorandum o záměru navázat partnerské vztahy mezi městem Prahou a městem Šanghají. 
Jedná se o obecný apolitický text o spolupráci v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a technologií, kultury, 
vzdělávání, zdravotnictví a sportu. V případě, že výbor formalizaci vztahů se Šanghají a text Dohody doporučí, bude 
následně Dohoda předložena ke schválení RHMP A ZHMP. 
Dále proběhla diskuze k tomuto bodu. 
Usnesení: Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
I. Souhlasí 
 
1. s formalizací vztahů hlavního města Prahy a města Šanghaje na úroveň sesterských měst 
2. s textem Dohody o navázání vztahu sesterských měst mezi městem Šanghaj a hlavním městem Praha - 
příloha č. 5 tohoto usnesení 
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Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 

 

9. Návrh na formalizaci současného vztahu na plnoprávný status sesterských měst mezi hlavním městem Prahou a 
městem Phoenix 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 

Bude zařazeno na únorové jednání Výboru 

10. Clam-Gallasův palác - rekonstrukce - prezentace (Ing. arch. Malinský) 
Paní předsedkyně poděkovala panu architektovi za prezentaci i panu Doc. Ledvinkovi za uchování prostor paláce. Paní 
předsedkyně chtěla členům výboru touto prezentací ukázat možnosti, které se naskýtají v těchto prostorech po jejich 
revitalizaci. 
Paní předsedkyně vysvětlila, že tato prezentace je jedním z možných záměrů, ale podstatné je, že prezentace se týkala 
plánované a schválené rekonstrukce, která je nezbytná. 
Pan Stropnický žádá o zaslání prezentace společnosti Domus pana prof. Wilhema - jedná se o záměr, kdy prostory by měly 
sloužit vědě a umění. Pan Stropnický se zmínil, že se mu líbí nápad uchovat zde lesk barokní aristokracie a to z důvodu 
ojedinělé a neuvěřitelné míry zachovalosti tohoto paláce, spočívající v její temnosti a zaprášenosti. Podobné prostory jsou 
třeba nabízeny v Řimě ve vile Borghesse. Tato atmosféra by se do tohoto paláce hodila. Projekt by měl mít podrobnější 
koncepci. 
 Ing.Stránský z odboru služeb vysvětlil, že  odbor služeb má RHMP schválen záměr úpravy projektu revitalizace paláce. 
Původně v roce 2010 byl schválen projekt revitalizace Nové radnice, Mariánského náměstí i Clam Gallasova paláce. 
Z původního projektu byl odstraněn záměr rekonstrukce Nové radnice i revitalizace Mariánského náměstí a u paláce byla 
odsouhlasena změna rekonstrukce projektu, kdy z projektu byl odstraněn záměr na vybudování luxusních apartmánů. 
V současné době není možné palác po částech rekonstruovat, je nutné již rekonstruovat palác jako celek, hlavně jeho 
technologie.  Nyní je připravena změna projektové dokumentace, která se bude projednávat s dotčenými orgány. 
V případě kladného odsouhlasení odbor služeb předloží RHMP záměr vyhlásit výběrové řízení na realizaci rekonstrukce. 
Reálný začátek rekonstrukce paláce se jeví v roce 2018. 
Palác je nyní ve správě Archivu HMP, který se má v krátkém horizontu odstěhovat. 

11. Informace - přehled tisků schválených na jednání RHMP a ZHMP 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 

12. Informace - přehled Tisků zpracovaných OPP a schválených na jednání RHMP a ZHMP 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

13. Různé 
Nikdo z členů výboru neměl nic do tohoto bodu. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ověřil: Ing. Karel Grabein Procházka, radní Grabein Procházka  
Zapsal: Ing. Martina Malinová, MHMP - OVO MHMP   

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 

 


	Hosté:  Ing. Iveta Pekárková, ředitelka SLU MHMP, Ing. Lukáš Stránský, vedoucí oddělení provozního, Ing.arch. Petr Malinský, dle prezenční listiny 20 zástupců odborné veřejnosti
	Paní předsedkyně přivítala členy výboru v novém roce. Výbor začal již ve 12 hodin prohlídkou Clam Gallasova paláce, kde se zasedání výboru konalo. Řádný program výboru začal v 13:00 hodin, výbor byl usnášeníschopný. Paní předsedkyně následně přistoupi...

