
 

 

Zápis ze 8. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP  
konaného dne 22. 6. 2011 od 10:00 hod. 

 
 
Přítomni: členové -  Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška 

(místopředseda), Mgr. P. Bříza, Mgr. J. Kalousek, Mgr. A. Kubišta, R. 
Petrus, Mgr. L. Štvánová 

      tajemnice – Mgr. Z. Navrátilová 
 
Hosté: Mgr. L. Kaucký, radní HMP 
  Mgr. J. Kněžínek, OPP ředitel MHMP  

 Mgr. J. Lapáčková, OZV MHMP 
 PhDr. V. Hollerová, OZV MHMP 
 L. Střelková, OPP MHMP 
 Mgr. L. Mečkovský, SE 7 
 
 + dle prezenční listiny 10 zástupců odborné veřejnosti 

 
Omluveni:  Ing. A. Weinert, CSc., náměstek primátora HMP 

Ing. Václav Novotný, člen výboru 
Mgr. F. Cipro, ředitel OZV MHMP 

        
 
 
1. Zahájení zasedání 

• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty. 
 
 
2. Schválení programu zasedání 

• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. Navrhl přiřadit bod 11.3. 
Informace o notifikaci Grantového systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a 
umění na léta 2010 – 2015 k bodu 4. Vyhlášení grantů v oblasti kultury a umění pro 
rok 2012. Bod programu 10. Návrh na aktualizaci Zásad pro partnerství hl. m. Prahy 
při pořádání akcí v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, volného času dětí a 
mládeže bude na tomto jednání pouze k připomínkování. 

 
• K zápisu ze 7. zasedání výboru neměli členové žádnou připomínku ani dotaz. 

 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Program 8. zasedání výboru byl 
s navrženými změnami schválen.  

 
 
3. Volba ověřovatele 

• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Jiřího Lišku. 
 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) Návrh byl přijat. 

 
 
4. Vyhlášení grantů v oblasti kultury a umění pro rok 2012 + 11. 3. Informace o 
notifikaci Grantového systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na léta 
2010 – 2015 

• Bc. Pecha představil členům výboru materiál předkládaný na základě usnesení 
ZHMP č. 4/25 ze dne 17.2. 2011. Tento dokument byl již z důvodu dodržení 
harmonogramu grantového řízení schválen Radou hl.m. Prahy dne 21.6. 2011. 



 

 

• Předseda přednesl informaci týkající se Grantového systému hl.m. Prahy v oblasti 
kultury a umění na léta 2010 – 2015. Dne 15.6. 2011 notifikovala Evropská komise 
Grantový systém hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 – 2015. Na 
základě posouzení Grantového systému, předložené žádosti o notifikaci a následných 
velmi podrobných vysvětlivek a stanovisek Evropská komise rozhodla, že opatření 
hl.m. Prahy je slučitelné s vnitřním trhem v souladu s článkem 107 odst. 3 písm. d) 
SFEU. Byl tak završen více než tříletý proces tvorby a vyjednávání o způsobu 
poskytování grantů v oblasti kultury v hlavním městě Praze. 

 
Usnesení:  
Výbor bere na vědomí předložené materiály. 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
5. Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 5/41 ze dne 31. března 2011 ke snížení 
víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 

• Předseda uvedl materiál k návrhu na  revokaci usnesení ZHMP č. 5/41 ke snížení 
víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění. Snížen byl i grant divadlu 
Archa pro rok 2011. Ve smlouvách uzavřených v roce 2010 bylo zakotveno 
ustanovení o možnosti reagovat na reálnou situaci v rozpočtu hl.m. Prahy na čerpání 
schváleného grantu a v případě nebude-li rozpočet schválen v požadované výši, je 
poskytovatel grantu oprávněn rozhodnout o snížení grantu příjemce v daném roce. 
Ve víceletých grantových smlouvách uzavřených před rokem 2010 toto ustanovení 
nebylo obsaženo. Tyto smlouvy má z držitelů víceletých grantů divadlo Buchty a 
loutky a Divadlo Archa. Důvody pro nesnížení grantu se opírají o skutečnost, kdy 
snížená částka grantu chybí k udržení stávající umělecké úrovně , k dodržení 
závazků vůči domácím i zahraničním partnerům a k udržení činnosti odpovídající 
velikosti organizace, rozsahu její činnosti a jejímu pražskému i mezinárodnímu 
významu. Divadlo bylo postaveno do situace, kde se se snížením grantové podpory 
nepočítalo. 

 
Usnesení: 
Výbor doporučuje předložení návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 5/41 ze dne 31. března 
2011 ke snížení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění k projednání v Radě 
a Zastupitelstvu HMP 
 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
 
6. Vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012 

• Předseda seznámil přítomné s materiálem zpracovaným odborem památkové péče 
MHMP k vyhlášení grantů památkově významných objektů v roce 2012. Tento 
dokument byl již po několikáté předložen výboru a nyní je doplněn o upřesnění co se 
týče zásad pro poskytování grantů, žádosti o grant, vzorové smlouvy či časového 
harmonogramu grantového řízení. 

 
Usnesení:  
Výbor schvaluje předložený návrh: 

1. Zásad pro poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2012 

2. žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů 
v roce 2012 

3. vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu na zachování či 
obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu pro rok 2012  



 

 

4. časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012 

 
Výbor souhlasí s předložením výše uvedeného návrhu k projednání v Radě hl. m. Prahy 
 
(Hlasování: 8 pro -  0 proti - 0 se zdržel hlasování). Materiál byl přijat. 
 
 
7. Přerozdělení finančních prostředků z kap. 0680 – granty vlastníkům památkově 
významných objektů - v roce 2011 

• Předseda předal slovo Jarmile Střelákové – finanční a grantové specialistce OPP 
MHMP. Paní Střeláková představila návrh na přerozdělení finančních prostředků 
z kal. 0680. Vlastník objektu vedený pod č. žádosti 030 před podpisem smlouvy o 
poskytnutí grantu hl. m.Prahy odstoupil. Vzhledem k tomu navrhuje OPP MHMP 
Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP nové přerozdělení finančních 
prostředků. OPP MHMP navrhuje finanční prostředky ve výši 200 000 Kč, které 
původně navrhl OPP MHMP ve prospěch vlastníka vedeného pod č. žádosti 030, 
přerozdělit mezi vlastníky objektů vedené pod č. žádosti 086 a 084. 
 
Nově tedy OPP MHMP navrhuje přerozdělit částku ve výši 1 950 000 Kč následovně: 
 
1. Žádost vedená pod č. 086 - kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, 
Vyšehradská, k. ú. Nové Město, Praha 2 
OPP MHMP navrhuje navýšit finanční prostředky 2 900 000 Kč o 1 050 000 Kč na 
zajištění a realizaci víceprací souvisejících s opravou ohradní zdi kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Skalce. 
 
2. Žádost vedená pod č. 084 - č. p. 1437, Sokolská 43, k. ú. Nové Město, Praha 2 
OPP MHMP navrhuje udělit další finanční prostředky - grant ve výši 600 000 Kč - na 
prioritu č. 2, tj. opravu fasády - vnější povrchy z důvodu realizace celkové obnovy 
objektu, tj. opravy fasády, oken a klempířských prvků. 
 
3. Žádost vedená pod č. 150 – kostel sv. Václava, nám. Svatopluka Čecha, k. ú. 
Vršovice, Praha 10 
OPP MHMP navrhuje udělit na opravu kostela další finanční prostředky – grant ve 
výši 300 000 Kč, tj. na prioritu č. 2 - pokračování opravy prosklených kovových stěn 
objektu (původní návrh OPP MHMP zůstává nezměněn). 

 
Usnesení: 
Výbor schvaluje předložený návrh na přerozdělení finančních prostředků ve výši 1.950.000 
Kč z kap. 0680 – granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2011 
a souhlasí s předložením návrhu k projednání v Radě hl. m. Prahy a následně 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 
  
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
 
8.1. Partnerství v oblasti kultury a volného času 2011  

• Předseda představil členům výboru jednotlivé žádosti o poskytnutí finanční podpory v 
rámci partnerství v oblasti kultury a volného času 2011. 

 
 
 



 

 

 
Poř. 
č. 

 
Žadatel 

 
Název projektu 

 
Celkové 
náklady 
projektu 

 
Požadovaná 

částka 

 
Doporučení 

výboru*  

      Kč Kč Kč 
 

344 
FILM SERVIS 
FESTIVAL KARLOVY 
VARY, a. s., Panská 
1,110 00 Praha 1, 
IČ:25694545 

6. Festival krátkých filmů 
Praha - navýšení příspěvku 

 
2 400 000 

 
450 000 

 
0  

 
345 

Český národní 
symfonický orchestr 
s.r.o., Praha 15 - 
Hostivař, Weilova 
1144/2, IČ:25063359 

Abonentní sezóna Českého 
národního symfonického 
orchestru 2011 - 2012 

 
  10 890 000 

 
9 210 000 

 
Bez návrhu 

 
346 

Publicum commodum 
o. s., Týn 640/2, 110 
00 Praha 1 - Staré 
Město, IČ:27039463 

Kulturní program ke 110. 
výročí narození JUDr. Milady 
Horákové - propojení 
historických událostí období 
II. a III. odboje (1938-1989), 
jejich význam a dopad na 
další rozvoj demokratické 
společnosti 

 
1 250 000 

 
850 000 

 
Radou HMP 
dne 14.6. 
schválena 
podpora 

 
347 

Prague pride, 
Mánesova 866/23, 120 
00 Praha 2 - 
Vinohrady, 
IČ:22842730 

První Pražská Pride - festival 
hrdosti a tolerance 

 
1 183 000 

 
400 000 

  
                    0 

 
348 

Divadlo v Řeznické, o. 
p. s., Řeznická 662/17, 
110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČ:28190602 

Slavnostní premiéry k 30 
letům výročí existence 
Divadla v Řeznické 

 
841 000 

 
620 000 

 
Radou HMP 
dne 14.6. 
schválena 
podpora 

 
350 

ARCHITECTURA, 
Betlémské nám. 5a, 
110 00 Praha 1, 
IČ:27017923 

Nové ve starém/současná 
architektura a historické 
město 

 
715 000 

 
150 000 

  
Radou HMP 
dne 14.6. 
schválena 
podpora 

   
Celkem 

 
        19 293900 

 
     13 180 000 

 

 
 

 
349 

Divadlo Bez zábradlí 
s. r. o., Spojovací 293, 
281 66 Jevany, 
IČ:25102699 

1. divadelní uvedení hry 
Sébastiena Thieryho 
"Indická banka" 

 
2 014 900 

 
1 500 000 

 
       1 500 000 

 
 
Žadatel č. 349 - Divadlo Bez zábradlí požádal o změnu určení použití účelové dotace, která 
byla schválena na podporu muzikálu Marilyn Monroe. Divadlo požádalo o souhlas s použitím 
přidělených prostředků na jiný projekt, a to na 1. divadelní uvedení hry Sébastiena Thieryho 
"Indická banka". Výbor doporučil žádosti vyhovět. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.2. Partnerství v oblasti kultury a volného času 2011  
• Bc. Pecha uvedl členům výboru navazující materiál, jež obsahoval čtyři žádosti o 

poskytnutí finanční podpory formou partnerství. 
 
 

 
Poř. 
č. 

 
Žadatel 

 
Název projektu 

 
Celkové 
náklady 
projektu 

 
Požadovaná 

částka 

 
Doporučení 

výboru*  

      Kč Kč Kč 
 

352 
Asociace nositelů 
legionářských tradic, 
o.s., Banskobystrická 
2080/11, 160 00 
Praha 6, 
IČ:26599538 

Historický kaleidoskop  
642 000 

 
400 000 

 
0  

 
353 

BALET PRAHA, o. p. 
s., Wolkerova 24/3, 
160 00 Praha 6, 
IČ:28723724 

DIVOCÍ KONĚ - slavnostní 
večer při příležitosti 80. 
životního jubilea prof. 
Vladimíra Vašuta 

 
88 000 

 
45 000 

 
0  

 
354 

ZLATÝ STROM o.s., 
Dlouhá 729/3, 110 00 
Praha 1 - Staré 
Město, IČ:22663479 

Pocta swingu - 
Československý galakoncert 
k 85. narozeninám jazzové a 
swingové legendy Tony 
Bennetta 

 
1 334 740 

 
600 000 

 
200 000  

 
355 

Web2nno, Jordana 
Jovkova 3251/1, 143 
00 Praha 12, 
IČ:26562740  

Rok dobrovolnictví v 
Ledeburské zahradě 

 
1 600 000 

 
800 000 

 
600 000  

      
     Celkem                        3 023 092         1 845 000             800 000 
 
 
8.3. Žádost o partnerství hl.m. Prahy – česká premiéra inscenace hry současného 
amerického dramatika a scénáristy Davida Mameta „Listopad“ 

• Předseda výboru informoval členy, že projekt české premiéry inscenace hry 
současného amerického dramatika a scénáristy Davida Mameta „Listopad“ byl již 
podpořen Radou hl.m. Prahy částkou 200 000,-. 

 
Usnesení:  
Výbor doporučuje radnímu Kauckému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na přijetí partnerství 
v oblasti kultury a volného času k vybraným projektům 
. 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
 
9. Projekty / akce do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 

• Předseda výboru uvedl materiál. Přítomným připomněl výborem odsouhlasená 
prováděcí pravidla pro posuzování žádostí o partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury 
a volného času (3. zasedání – 2. 2. 2011). Pravidla umožňují každoročně vybrat 
nejvýznamnější projekty a akce (festivaly, přehlídky, přehlídky neprofesionálního 
umění, kulturní ceny a vybrané akce volnočasové) a zařadit je do rozpočtu hl. m. 
Prahy na následující kalendářní rok. Bc. Pecha představil seznam projektů, které jsou 
svým významem přínosné, mají tradici v hl.m. Praze a jsou nekomerční. Uvedl, že 
projekty nezařazené do seznamu, budou v průběhu roku projednávány na výboru. 



 

 

• Mgr. Bříza vyslovil návrh na opětovné zformování Poradního sboru primátora, který 
by mohl posoudit navržený seznam projektů. L. Kaucký poznamenal, že s panem 
primátorem jednal o znovuvytvoření poradního sboru a mělo by k němu dojít do 
konce léta. O. Pecha dodal, že se v současné době řeší zadání úkolů pro poradní 
sbor. Na základě vytyčených úkolů budou vybrání příslušní odborníci. 

 
 
Usnesení: 
Výbor doporučuje radnímu Mgr. Kauckému oslovit žadatele – hlavní pořadatele projektů / 
akcí s tím, že tyto projekty / akce budou zařazeny do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 
 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 
 
10. Návrh na aktualizaci Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti 
kultury, cestovního ruchu, sportu, volného času dětí a mládeže 

• Bc. Pecha materiál ze zasedání stáhl a uvedl, že bude přepracován dle připomínek 
členů výboru a předložen na příštím zasedání výboru. (Do materiálu budou 
zapracovány principy z již schválených zásad pro partnerství z oblasti kultury.) 

 
 
11. Různé 
11. 1. Informace – prezentace příspěvkové organizace Muzeum hl. m. Prahy 

• Předseda představil členům výboru ředitelku příspěvkové organizace HMP - Muzeum 
hl. m. Prahy - PhDr. Zuzanu Strnadovou a předal jí slovo. Muzeum hl. m. Prahy má tři 
expozice. Jedná se o hlavní budovu na Florenci, o Millerovu vilu ve Střešovicích a o 
Podskalskou celnici na Výtoni. Hlavní budova muzea je architektonickým objektem 
zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky. V depozitářích Muzea 
hlavního města Prahy je uloženo velké bohatství sbírkových předmětů, 
dokumentujících dějiny hlavního města. Počet jednotlivých kusů z oborů historie, 
historie umění a archeologie dnes přesahuje jeden milion. Nejrozsáhlejší celek tvoří 
archeologické sbírky, získané převážně z vlastních archeologických výzkumů muzea. 
Početný soubor tvoří v depozitářích muzea sbírkové předměty dokumentující 
řemeslnou a umělecko-řemeslnou výrobu pražského nebo mimopražského původu, 
která se na území Prahy běžně vyskytovala. Cenné jsou zejména sbírky z oblasti 
užitého umění, sbírku cechovních předmětů, Sbírka textilií, oděvů, uniforem a 
módních doplňků,  sbírka grafik, sbírky obrazů, plastiky a medailí, tisků, sbírky 
fotografií a negativů. Unikátním a nejatraktivnějším exponátem muzea je nepochybně 
Langweilův model Prahy z let 1826–1834. Nově otevřené 3D stereo kino umožňuje 
zažít prostřednictvím virtuální reality digitálního Langweilova modelu Prahy unikátní 
pohledy na papírové město.  Tato projekce získala na 5.mezinárodním filmovém 
festivalu Arts and film v Telči v kategorii Architektura a design cenu mezinárodní 
poroty.  

• Muzeum hl. m. Prahy v minulosti zpracovalo záměr výstavby nové budovy, kde by 
bylo možné prezentovat sbírky, které jsou v současné době uloženy v depozitáři,  
rozšířit archeologické expozice, kdy je nyní k vidění pouze zlomek toho, co muzeum 
spravuje. Tento záměr však nebyl realizován. V současné době by vyhovujícím, 
náhradním prostorem ve vlastnictví města byl palác Desfours Na Florenci 1023/21. 
Objekt je v těsné blízkosti hlavní budovy muzea, má dvě patra průchozích sálů, 
ideální pro expozici 19. a 20. století. Prostorové dispozice umožňují umístění 
kanceláří. Přízemí by bylo vhodné pro bohaté kulturní programy pro děti a mládež.  

 
 
 
 



 

 

11. 2. Informace – prezentace záměru vybudování nového koncertního sálu hl. m. 
Prahy 

Předseda výboru předal slovo Romanu Bělorovi. Pan Bělor představil záměr 
vybudovat v Praze nový koncertní sál v rámci moderního kulturního centra, které by 
splňovalo světové standardy jedenadvacátého století a zároveň potvrzovalo 
mezinárodní pověst Prahy jako kulturní metropole. I přes nesporný význam 
stávajících historických koncertních sálů, které jsou dnes využívány pro pořádání 
koncertů klasické hudby – Dvořákovy síně Rudolfina (1885) a Smetanovy síně 
Obecního domu (1914) – je nutné konstatovat, že tyto sály, ani jiné další prostory 
používané pro koncertní činnost v Praze, nevyhovují plně nárokům jedenadvacátého 
století. Slavnostním podpisem Memoranda dne 23.5.2010 v Primátorském salonku v 
Obecním domě byl učiněn první krok a předpoklad k uskutečnění uvedeného záměru. 

 
 
Předseda výboru ukončil zasedání v 12:10 hod. 
 
 
Příští řádné zasedání se bude konat dne 14. 9. 2011 ve 13:00 hod. v zasedací 
místnosti Rady hl. m. Prahy, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
  
 
 
 
Zapsala: Alena Černá 
 
Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová 
 
Ověřil: Jiří Liška 
 
Schválil: Bc. Ondřej Pecha 
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