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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 23. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 5. 

9. 2018 ve 13:00 hod. 

Velký Radniční klub, Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, 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, Ing. Karel Grabein Procházka  

Omluveni: JUDr. Jaroslava Janderová   

Nepřítomni:  
Hosté: Ing. Jan Rak, ředitel HOM MHMP, Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D. - Poradenská společnost VALUE ADDED, 

a.s., , PhDr. Kateřina Bajo,   

 dle prezenční listiny 25 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. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

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

6. Multifunkční centrum "OKO NAD PRAHOU" na Letné - předběžná analýza možností 

7. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU v 1. pololetí 2018 a výhled na 2. pololetí 2018 

8. Kafkův dům - rezidenční pobyty 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v červnu - srpnu 2018 

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

11. Různé 

 
 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
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Výbor začal své 23. 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. 
 
Paní předsedkyně otevřela diskuzi k programu výboru.  
Pan Kubišta navrhnul, aby se výbor zabýval i úpravou zákona o památkové péči a aby výbor k tomuto návrhu 
zaujal stanovisko.  
Paní předsedkyně sdělila, že podklady k tomuto novému návrhu členové výboru již mají v podkladech do 
zítřejšího ZHMP. 
  
 Hlasování o zařazení tohoto návrhu jako bod č. 9. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  Bod programu byl přijat. 
 
Pan Stropnický navrhnul, aby k informativním materiálům byla též zařazena i zaslaná informace  - „Informace o 
Divadle Na Vinohradech v letech 2012 - 30. 6. 2018“ a to jako poslední bod. 
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování.  Bod programu nebyl přijat, proto bude zařazen do programu 
v bodu různé. 
 
Hlasování o programu jako celku: 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 Procházky v 14:15 hodin. 

4. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Paní předsedkyně předala slovo paní tajemnici Navrátilové, která vysvětlila, že žádosti o IUD nad 200 000 Kč 
musí ze zákona schvalovat ZHMP a poslední ZHMP zasedá již zítra. Není v současné době jasné, kdy bude 
zasedat další ZHMP vzešlé z nových komunálních voleb a současně též není jisté, zda noví zastupitelé budou 
chtít být vázáni usneseními předešlé RHMP. Z těchto důvodů je spíše reálné poskytnout částky do 200 000 Kč 
žadatelům o IUD. 
ZHMP, které se bude těmito dotacemi zabývat, ale může zasedat v lednu či únoru 2019. 
 
Individuální účelové dotace do 200 000 Kč. 
Paní předsedkyně Kaplický uvedla, že 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, kdy výbor navržené částky 
bere pouze na vědomí.  
Paní předsedkyně Kaplický měla k projektu č. 239 – Fuchs návrh na přidělení 200 000 Kč. 
Hlasování o protinávrhu: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 
Usnesení: 
Výbor bere na vědomí návrhy na přidělení dotací panem radním dle přílohy č. 1. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  
 
Jednotlivé projekty IUD nad 200 000 Kč. 
Žadatel č. 223 na projekt Galakoncert Kapky naděje, návrh pana radního Wolfa 150 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování.  Návrh byl přijat. 
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Žadatel č. 231 na projekt koncert pro budoucnost, návrh pana radního Wolfa:  
200  000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 235 na projekt Josef  Kaufman - příprava, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč. 
Protinávrh paní Briardové: 700 000 Kč 
Hlasování o protinávrhu: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Protinávrh byl přijat.  
Žadatel č. 218 na projekt Bohemia Jazz Fest 2018, návrh pana Stropnického: 700 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování.  Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 227 na projekt Polansky Gallery, návrh paní předsedkyně Kaplický: 198 000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 234 na projekt Fuchsova kavárna žije, návrh paní předsedkyně Kaplický 200 000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 240 na Dýmová hora – kamenné dílo, návrh paní předsedkyně: 
120 000 Kč.  
Hlasování o návrhu: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 
Individuální účelové dotace v KUL podané po řádném termínu  -  pozdní podání žádosti – neodůvodněné 
 
Žadatelé č. 216, 219, 224, 242, 243 – neodůvodněné pozdní podání -   0  Kč 
Žadatel č. 228 zhotovení kopie sochy Zborováka, návrh paní prof. Kislingerové: 200 000 Kč. 
Hlasování o návrhu: 3 Pro – 0 Proti – 5 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat.  
 Přesun žádosti do grantového programu na 100. let výročí republiky ČR. 
Hlasování o návrhu: 6 Pro – 0 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 příloze, v celkové výši 4.032.850 Kč. 
Přílohy: 
Příloha č. 1 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 2 k návrhu usnesení výboru ZHMP 
Příloha č. 3 k návrhu usnesení výboru ZHM 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

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

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Jednotlivé žádosti: 
Žádost č.033/2018/066 na projekt Bissona Praga - náklady spojené s přípravou, návrh pana radního Wolfa: 1 
800 000 Kč. 
 Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Odchod pana Kubišty v 14:33 
 
Výbor souhlasí 
 
Příchod pana Kubišty v 1434 
 
s přidělením individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 žadateli uvedenému v příloze 
tohoto usnesení a doporučuje podpořit tento projekt finanční částkou ve výši 1 800 000 Kč. 
 
II. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
Odchod pana Procházky v 14:10 hod. 
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6. Multifunkční centrum "OKO NAD PRAHOU" na Letné - předběžná analýza možností 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Paní předsedkyně sdělila, že předkládaný materiál – předběžnou analýzu možností vypracovala společnost Value 
Added, jejíž zástupci jsou zde přítomni společně s panem ing. Šimkem ze společnosti Jakub Cigler architekti. Paní 
předsedkyně poděkovala panu řediteli Ciprovi za včasné předložení materiálu.  
Vizí je, aby v usnesení materiálu pan radní Wolf zadal vyhotovení studie proveditelnosti ještě do konce října 
2018, v návrhu usnesení je termín konec roku 2018. Paní předsedkyně navrhla tuto změnu termínu na říjen 
2018 po konzultaci s ředitelem KUC, aby vyhotovenou studii mohla projednat ještě současná RHMP. K diskuzi 
neměl nikdo z členů výboru připomínky. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 
I. bere na vědomí 

předloženou analýzu možností postavit multifunkční budovu na Letné zpracovanou a.s. Value Added 
 

II. žádá 
     Radního pro oblast kultury, 
aby předložil k projednání Radě HMP návrh na zpracování Studie proveditelnosti, jako součást zadávací 
dokumentace budoucího koncesního řízení či řízení pro hledání strategického partnera pro společný podnik dle 
předložené Předběžné analýzy 
Termín do 31. 10. 2018 
Hlasování:  5 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
7. Přehled aktivit Zastoupení hl. města Prahy při EU v 1. pololetí 2018 a výhled na 2. pololetí 2018 
 
 K předkládanému materiálu neměl nikdo z členů výboru dotaz. 
 
Příchod pana Procházky v 14: 20 hod 
 
Výbor  
I. bere 
 Na vědomí zprávu o činnosti Zastoupení HMP při EU za 1. pololetí 2018 a výhled aktivit na 2. pololetí 2018. 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 

8. Kafkův dům - rezidenční pobyty 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 

Odchod pana Kauckého v 14:23 hod. 
 
 Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli Rakovi. 
 Pan ředitel Rak sdělil, že předložený materiál navazuje na dřívější materiály RHMP – jedná se o již 3. etapu, 
která se týká Pražského kreativního centra a doplňuje koncept záměru objektu Radničního domu a plánované 
rekonstrukce Staroměstské radnice. V dohledné době bude připraveno usnesení, které říká, že dvě bytové 
jednotky v rekonstruovaném objektu Kafkova domu budou vypůjčeny pro Městskou knihovnu na rezidenční 
pobyty zahraničních autorů. Připravovaný tisk do RHMP dále hovoří i o provozování dalších prostor objektu 
Kafkova domu, jak bytových, tak nebytových prostor. Schválení tohoto záměru je plánováno v horizontu tří 
týdnů. 
 Paní předsedkyně připomněla, že výbor se již v minulosti zabýval využitím objektu Kafkova domu a i to, že výbor 
již odsouhlasil záměr rezidenčního bydlení.  
 Paní Dr. Bajo, jako zástupkyně Městské knihovny Praha poděkovala za podporu HMP v rozšíření možnosti 
rezidenčních pobytů pro zahraniční autory v zrekonstruovaných prostorech Kafkova domu. Projekt rezidenčního 
bydlení Městská knihovna Praha realizuje již tři roky a pro rok 2019 Městská knihovna obdržela 923 přihlášek od 
zahraničních autorů, překladatelů a dramatiků. Na úřední desce vzniklo pochybení při zveřejnění tohoto záměru 
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– a to, že je zde uveden pronájem na dva roky. Pan ředitel tuto chybu opraví s tím, že pronájem bude na dobu 
neurčitou. Paní Dr. Bajo, vznesla dotaz na projekt, který byl představen v roce 2017 na tomto výboru, který 
vznikl za koordinace se Společností Franze |Kafky a souvisí s využitím dalších nebytových prostor v objektu 
Kafkova domu. Pan ředitel Rak reagoval, že Kafkův dům je zapojen do projektu Pražského kreativního centra, 
který byl již schválen usnesením RHMP. Paní předsedkyně přerušila tuto debatu s tím, že zasedání výboru není 
místem pro tuto diskuzi. Paní Dr. Bajo, ujistila paní předsedkyni, že termín pro  realizaci rezidenčního bydlení ze 
strany MK je 1. leden 2019. Pan ředitel Rak konstatoval, že termín 1. ledna 2019 neumí garantovat, protože vše 
je podmíněno ještě schválením tisku do RHMP, který se zabývá vybavením daných prostor nábytkem. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor doporučuje odboru HOM, aby dvě bytové jednotky byly zapůjčeny Městské knihovně v Praze bezplatně a 
na dobu neurčitou pro účely rezidenčních pobytů zahraničních autorů. 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 
 
9. Zákon o památkové péči – změna zákona 
 
Příchod pana Kauckého v 14:30.  
 
Pan Novotný sdělil, že zítra na ZHMP bude projednáván návrh na změnu, tento výbor by měl být o tomto 
důležitém záměru včas informován a neměl by být ignorován. Výbor by měl přijmout i usnesení a proto 
navrhuje: 
 
Výbor pro kulturu nesouhlasí s navrhovanými změnami památkového zákona. 
Paní Dr. Briardová za klub KSČM sdělila, že budou hlasovat za nezařazení tohoto bodu na jednání ZHMP nebo 
budou hlasovat proti tomuto návrhu změny 
Pan Stropnický bude navrhovat nezařazení tohoto bodu na jednání ZHMP nebo bude hlasovat proti návrhu této 
změny 
Paní předsedkyně Kaplický sdělila, že je opačného názoru a tudíž navrhuje usnesení, že výbor naopak 
doporučuje paní primátorce návrh tohoto památkového  zákona projednat na ZHMP. Osobně vítá, že se 
konečně o této problematice začne vést odborná debata ovšem její nevýhodou je časové naplánování na konci 
volebního období. Paní předsedkyně dále konstatovala, že bez účasti pana ředitele Skalického se těžko diskutuje 
o této záležitosti a že pan ředitel Skalický bohužel je účasten jiného zasedání, kde obhajuje návrh této úpravy 
zákona. 
 
EKF závěr: 
Výbor: Doporučuje a souhlasí s projednáváním tisku U-2041 na zítřejším ZHMP. 
Hlasování:  3 Pro – 3 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Usnesení nebylo přijato. 
Výbor: nesouhlasí s tímto tiskem jako takovým.   
Hlasování:  4 Pro – 0 Proti – 4 se zdržel hlasování. Usnesení nebylo přijato. 

 

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.  
 
 
 
 
 
12. Různé – Informace o Divadle na Vinohradech v letech 2012 – 30. 6. 2018 
 
Paní předsedkyně konstatovala, že na konci volebního období je velice těžké se k vedení divadla na Vinohradech 
bez existence zhodnocení všech divadel jakkoliv vyjadřovat. I v tomto případě by se nadcházející radní pro 
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kulturu měl věnovat vyhodnocení ihned na začátku své funkce a nikoliv ke konci. Pan Stropnický sdělil členům 
výboru, že je s vypracováním této informace nespokojen, zvláště s informací o uměleckých výsledcích divadla.   
Konstatoval, že tuto informaci vypracovali lidé, kteří zároveň jsou představiteli našich akciových společností a 
příspěvkových organizací a to považuje za střet zájmů. Takovéto informace mají být objednávány u externích 
hodnotitelů. Expertní posudek pana prof. Justa není v předkládaném materiálu obsažen, jen článek z Divadelních 
novin, který se vyjadřuje k fungování Divadla na Vinohradech a kde jsou velmi různá a protichůdná vyjádření 
pana prof. Justa – nejedná se tedy o žádný posudek.  Hodnocení pana Ježka a Sulženka považuje pan Stropnický 
za velice stručný.  
 Pan Stropnický navrhuje toto usnesení. 
Výbor považuje předloženou informaci o Divadle Na Vinohradech v letech 2012 – 30. 6. 2018 předložený 
odborem KUC za neúplnou a požaduje její dopracování s využitím expertních posudků  - externích zpracovatelů. 
 Pan Novotný sdělil, že kdyby současná končící koalice nezrušila připravovaný systém evaluace divadel, měli 
bychom zde kvalitativní hodnocení všech městských divadel, která by byla prováděna nezpochybnitelnými 
autoritami. Považuje to za velikou a nenapravitelnou chybu. 
Paní předsedkyně Kaplický sdělila, že hodnocení divadel mohlo být jedním z akčních plánů současné kulturní 
koncepce. 
Usnesení, které navrhl pan Stropnický: 
Výbor považuje předloženou informaci o Divadle Na Vinohradech v letech 2012 – 30. 6. 2018 předložený 
odborem KUC za neúplnou a požaduje její dopracování s využitím expertních posudků  - externích zpracovatelů. 
 
Hlasování:  1 Pro – 0 Proti – 7se zdržel hlasování. Usnesení nebylo přijato. 
 
Paní předsedkyně, sdělila, že žádný jiný návrh usnesení nebyl nikým navržen a že informace byla probírána 
v bodu různé. 
 
Paní předsedkyně poděkovala všem členům výboru za jejich účast na výborech, zvláště paní tajemnici 
Navrátilové, panu řediteli Ciprovi, paní dr. Hudcové, panu řediteli Skalickému, panu řediteli Slepičkovi a celému 
odboru KUC. 
 
Zasedání výboru skončilo v 15:25 hodin. 
 

 
 

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  
 
 
Ověřil: PhDr. Lukáš Kaucký 
Zapsal: Mgr. Zuzana Navrátilová 

 

 

 


	Výbor začal své 23. zasedání v 13:05 hodin.
	Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.

