Zápis z 1. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 18. 1. 2012 v 13:00 hod
Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek, Mgr. P. Bříza, MUDr. Z.
Bonhomme Hankeová, M.I.B., Mgr. J. Kalousek, Mgr. L. Kaucký, Mgr.
A. Kubišta, J. Liška, Mgr. M. Semelová, Mgr. L. Štvánová, Mgr. R.
Vaculka
Hosté: Ing. V. Novotný, radní HMP
Mgr. F. Cipro, ředitel OZV MHMP
Mgr. J. Kněžínek, ředitel OPP MHMP
Mgr. Z. Navrátilová, OZV MHMP
Mgr. J. Hudcová, OZV MHMP
PhDr. V. Hollerová, OZV MHMP
Mgr. J. Lapáčková, OZV MHMP
L. Střeláková, OPP MHMP
Mgr. Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze
+ dle prezenční listiny 25 zástupců odborné veřejnosti
Omluveni:

1. Zahájení zasedání
• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty.
2. Schválení programu zasedání
• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. Žádný ze členů výboru
neměl k navrženému programu žádnou připomínku či návrh na doplnění programu.
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. Navržený program
1. zasedání výboru byl schválen beze změn.
3. Volba ověřovatele
• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání J. Lišku.
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
4. Návrh místopředsedů
• Předseda přednesl členům výboru nominaci J. Lišky a Mgr. Kauckého na pozici
místopředsedů Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch
a zahraniční vztahy ZHMP. Oba kandidáti nominaci přijali.
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
5. Návrh tajemníka

•

Bc. Pecha navrhl členům výboru na pozici tajemnice výboru Mgr. Z. Navrátilovou,
vedoucí oddělení kultury Odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu
MHMP.

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
6. Partnerství v oblasti kultury a volného času v roce 2012
• Bc. Pecha představil přítomným materiál a navrhl procesní způsob projednání
jednotlivých projektů. Členové výboru měli možnost nahlédnutí do žádostí
o partnerství. Předseda přítomné seznámil s faktem omezených finančních
prostředků k uspokojení žádostí o partnerství na základě schváleného rozpočtu hl.
m. Prahy na rok 2012. Členové výboru projednají na tomto zasedání žádosti těch
žadatelů, jejichž projekty budou realizovány v 1. polovině roku 2012. Žádosti, jejichž
realizace je předpokládána ve 2. polovině roku 2012 budou výborem projednány na
březnovém zasedání, až bude znám vývoj rozpočtové situace hl. m. Prahy. Některé
projekty byly již předfinancovány v loňském roce z úspor rozpočtu hl. m. Prahy na
rok 2011, mají tedy navržené v letošním roce částky nižší. Doporučené finanční
částky byly navrženy na základě zhodnocení jednotlivých projektů, zkušeností
z minulých let a ve spolupráci s radním HMP Ing. Novotným a OZV MHMP.
Předseda představil stručně každou podanou žádost a přednesl návrh konkrétní
finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval
od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu.
• V případě projektu č. 106 žadatele Luka Praha – projekt „Praha – Sen letní noci –
realizace“ se samostatně hlasovalo o návrhu na navýšení částky o 500 tis. Kč
v případě zajištění finanční rezervy v rozpočtu hl. m. Prahy. Výborem doporučená
částka k projednání v Radě hl. m. Prahy činí 1.000 tis. Kč (viz příloha č. 1 tohoto
zápisu).
(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
• U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se samostatně nehlasovalo. Výsledky jednání
jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení:
Výbor doporučuje radnímu Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na přijetí
partnerství v oblasti kultury a volného času k vybraným projektům.
(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
7. Partnerství v oblasti cestovního ruchu v roce 2012 – seznam žádostí
• Předseda informoval členy výboru o předloženém materiálu. Jednotlivé žádosti
o partnerství v oblasti cestovního ruchu v roce 2012 budou projednány na příštím
zasedání výboru.
• Do diskuse se přihlásili: Mgr. Bříza, Mgr. Cipro, Bc. Pecha, MUDr. Bonhomme
Hankeová, M.I.B. a Mgr. Kalousek. Mgr. Bříza vznesl dotaz, jakou finanční částku
bude moci výbor jednotlivým žadatelům v rámci partnerství v cestovním ruchu
rozdělit. Mgr. Cipro informoval, že rozpočet není rozpoložkován jako v oblasti kultury.
Bc. Pecha doplnil, že návrhy konkrétních částek a limit finančních prostředků budou
známy a projednány na únorovém zasedání výboru. Členka výboru MUDr.
Bonhomme Hankeová, M.I.B. se zajímala o projednávání žádostí o kongresovou
turistiku. Předseda výboru uvedl, že veškeré žádosti budou výborem projednávány
jednotlivě. Mgr. Kalousek informoval přítomné o možném začlenění Prague
Convention Bureau do organizační struktury příspěvkové organizace Pražská

informační služba za účelem posílení kongresové turistiky v hl. m. Praze a dále o
současném nedostatku mechanismů k urychlení celého procesu.
Usnesení:
Výbor bere na vědomí seznam žádostí o partnerství v oblasti cestovního ruchu v roce 2012.
(Hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
8. Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2012
+ 10.1. Informace o snížení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
pro rok 2012
• Úvodního slova se ujal předseda výboru a doporučil členům sloučit body programu
8. a 10.1. z důvodu vzájemné formální souvislosti. Žádný člen výboru neměl k tomuto
doporučení výhradu.
• Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v roce 2010 a 2011 víceleté granty hl. m. Prahy
v souladu s Grantovým systémem hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010
– 2015 (dále jen „grantový systém“). Pro rok 2012 byla schválena a smluvně vázána
podpora celkem 37 projektům formou víceletých grantů s tím, že poskytovatel grantu
je oprávněn rozhodnout o snížení grantu příjemce v daném roce v závislosti na
schválené výši rozpočtu hl. m. Prahy.
• Bc. Pecha shrnul průběh grantového řízení a připomněl přítomným, že grantová
komise zasedala před schválením rozpočtu HMP na rok 2012.
• Schválením rozpočtu hl. m. Prahy vzniknul převis finančních prostředků zhruba ve
výši 1 mil. Kč v oblasti jednoletých grantů a návrh na snížení víceletých grantů o 11
% (byly sníženy běžné výdaje rozpočtu hl. m. Prahy o 5 % rozpočtu roku 2011).
Předseda výboru seznámil přítomné s protinávrhem Klubu TOP 09 ZHMP, který
spočívá v úpravě přerozdělení finančních prostředků dle schváleného rozpočtu hl. m.
Prahy, tj. krácení navrhovaných finančních částek víceletých grantů pouze o 10 % a
úpravu navržených jednoletých grantů. Zmiňovaný protinávrh koresponduje
s návrhem grantové komise, jen jednotlivé položky jsou upraveny dle schváleného
rozpočtu hl. m. Prahy (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
• Do diskuse se přihlásili: Mgr. Semelová, Bc. Pecha, Mgr. Kaucký, Bc. Adámek, J.
Liška, Mgr. Štvánová, Mgr. Bříza, M. Pošta (Fresh Film Fest), K. Heřmánek (Divadlo
Bez zábradlí). Mgr. Semelová připomněla přítomným tíživou situaci dotčených
organizací vzniklou krácením grantů a dotázala se na zakotvení této možnosti v již
uzavřených smlouvách s příslušnými organizacemi. Předseda potvrdil, že možnost
krácení víceletých grantů ze strany města je smluvně upravena, a to do 60 dnů po
schválení rozpočtu je poskytovatel grantu oprávněn rozhodnout o snížení grantu
příjemce v daném roce. Mgr. Kaucký vyjádřil domněnku, že výbor v případě
jednoletých grantů přehodnocuje rozhodnutí grantové komise, přičemž systém je
nastaven tak, že rozhodnutí grantové komise jsou závazná. Upozornil, že grantová
komise byla v rozporu se schváleným grantovým systémem rozpuštěna a hrozí riziko
žalob jednotlivých organizací Evropské komisi. Svůj příspěvek uzavřel dotazem, kdy
bude grantová komise v původním složení obnovena. Bc. Pecha informoval přítomné
o připravované revokaci usnesení ke schválení Radě hl. m. Prahy a upozornil, že
grantová komise podanými návrhy svou činnost naplnila. Bc. Adámek uvedl
nedostatek času k prostudování protinávrhu Klubu TOP 09 ZHMP a doporučil
ponechat projednání na příští zasedání výboru a dotázal se na existenci změn
v bodovém hodnocení grantových projektů. Bc. Pecha informoval členy o závazných
lhůtách, jež musí hl. m. Praha dodržet v souvislosti s úpravami smluv víceletých
grantů po schválení rozpočtu hl. m. Prahy. Bodové hodnocení projektů – jednoletých
grantů - nebylo nijak upravováno, došlo výhradně ke korekci návrhů finančních
částek. Pan M. Pošta (Fresh Film Fest) oslovil členy výboru s dotazem, proč byly

•

návrhy korigovány. Předseda výboru připomněl fakt, že grantová komise navrhovala
rozdělení finančních prostředků před schválením rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012.
J. Liška, Bc. Adámek, Mgr. Kaucký, Mgr. Štvánová a Mgr. Bříza dále diskutovali
pravomoci grantové komise a zastupitelů hl. m. Prahy. V závěru diskuse Bc. Pecha
přítomné informoval, že upravené návrhy nikterak nesnižují váhu a práci grantové
komise a upozornil, že samospráva města má právo o těchto návrzích rozhodnout.
K dotazům veřejnosti se připojil pan K. Heřmánek (Divadlo Bez zábradlí), zda členové
výboru obdrželi jeho písemné vyjádření k výši navrhovanému grantu. Předseda
výboru obdržené stanovisko potvrdil a připomněl existenci možnosti odvolání proti
návrhu rozhodnutí grantové komise.
Závěrečného slova se ujal Bc. Pecha a nechal hlasovat o protinávrhu Klubu TOP 09
ZHMP s korekcemi jednoletých grantů a poměrném snížení grantů víceletých o 10 %.

Usnesení:
Výbor souhlasí s předložením návrhu na udělení jednoletých i víceletých grantů hl. m. Prahy
v oblasti kultury a umění vyhlášených pro rok 2012 s uvedenými změnami k projednání
v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
Výbor bere na vědomí informaci o snížení víceletých grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění pro rok 2012.
(Hlasování: 8 pro – 1 proti – 2 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
V 14:45 hod opustili zasedací místnost Bc. Adámek a Mgr. Kaucký.
9. Záměr výstavby pomníku Jana Palacha – sousoší Johna Hejduka na Alšově nábřeží
v Praze
• Úvodního slova se ujal předseda výboru Bc. Pecha a seznámil přítomné
s předloženým záměrem na vytvoření a umístění pomníku Jana Palacha v Praze.
Autorem návrhu pomníku je jeden z nejvýznamnějších osobností světové architektury
John Hejduk. Námětem Hejdukova abstraktního díla jsou dvě postavy. Autor
pojmenoval své monumentální plastiky k poctě činu Jana Palacha „House of the
Suicide“ (Dům sebevraha) a „House of the Mother of the Suicide“ (Dům matky
sebevraha). John Hejduk u příležitosti své výstavy na Pražském hradě v roce 1991
věnoval návrh plastik hl. m. Praze. Ve věci navrhovaného umístění pomníku byla
zpracována architektonická studie Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, která počítá
s umístěním Hejdukových plastik na Alšově nábřeží v předprostoru Palachova
náměstí. S umístěním pomníku vyjádřila souhlas i městská část Praha 1 i dědicové
Johna Hejduka. Finanční náročnost tohoto projektu je předpokládána ve výši cca 6 –
8 mil. Kč. Hl. m. Praha zvažuje možnosti oslovení firem a sponzorů, aby se podíleli
na realizaci projektu, dodavatelské součinnosti apod.
• Do diskuse se přihlásili: Mgr. Kalousek, Bc. Pecha a Mgr. Semelová. Mgr. Kalousek
ve svém příspěvku poznamenal, že v souvislosti se záměrem výstavby pomníku na
hraně Alšova nábřeží je třeba současně řešit dosavadní špatnou infrastrukturu. Bc.
Pecha uvedl, že městská část Praha 1 zpracovává projektovou přípravu nové podoby
této lokality, včetně umístění plastik, a vychází z podkladů a studií zpracovaných
s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Podrobnosti realizace (materiál, oslovení sponzorů)
budou dojednávány až následně po rozhodnutí, zda tomuto záměru bude vysloven
souhlas. Mgr. Semelová poukázala na nedostatek finančních prostředků na kulturní
akce města, na krácení grantů apod. a dala členům ke zvážení důležitost zamýšlené
investice na výstavbu pomníku J. Palacha. Bc. Pecha uvedl, že o položce na
výstavbu pomníku Jana Palacha v rozpočtu hl. m. Prahy není zmínka.
• Předseda výboru nechal hlasovat o záměru výstavby pomníku Jana Palacha na
Alšově nábřeží, Praha 1.

Usnesení:
Výbor souhlasí se záměrem výstavby pomníku Jana Palacha – sousoší Johna Hejduka na
Alšově nábřeží v Praze za předpokladu zabezpečení jeho financování.
Výbor doporučuje radnímu Ing. Novotnému zabezpečit částku cca 6 - 8 mil. Kč nárokem na
rozpočet roku 2012 z kapitoly 1016 – neúčelové rezervy primátora hl. m. Prahy nebo
z objemu prostředků určeného na kapitálové výdaje, jenž tvoří investiční rezervu v kapitole
10, která bude rozepsána na konkrétní investiční akce nejpozději do 30. 1. 2012 formou
úpravy schváleného rozpočtu na rok 2012.
(Hlasování: 7 pro – 1 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
10. Různé
10.2. Informace o činnosti Městské knihovny v Praze v roce 2012
• Předseda předal slovo řediteli Městské knihovny v Praze (dále jen „Městská
knihovna“) RNDr. Tomáši Řehákovi. Pan ředitel informoval přítomné o chystaných
změnách v příspěvkové organizaci. V souvislosti s rozpočtovými škrty je nutné řešit
deficit finančních prostředků, a to uzavřením pěti poboček Městské knihovny v Praze,
dále úpravou provozní doby, zejména u malých poboček. Dotčené městské části
budou o těchto krocích písemně informovány.
V 15:00 hod opustili zasedací místnost MUDr. Bonhomme Hankeová, M.I.B. a Mgr. R.
Vaculka.
•

Do diskuse se přihlásili: radní HMP Ing. Novotný, Bc. Pecha, Mgr. Kalousek, RNDr.
Řehák, Mgr. Semelová, D. Večeřa (zastupitel městské části Praha 7). Bc. Pecha
uvedl, že jednou z dotčených poboček je knihovna Chmelnice v městské části Praha
3, Koněvova 217. Tato pobočka se nachází v soukromém objektu a nájemné
nepřiměřeně vzrůstá. Městská část Praha 3 s uzavřením této pobočky nesouhlasí.
Hledání způsobu záchrany hrozící likvidace této pobočky knihovny je předmětem
jednání vedení městské části. Ing. Novotný informoval přítomné, že naleznou-li se
zdroje v rozpočtu hl. m. Prahy, budou tyto poskytnuty Městské knihovně. Co se týče
plánovaného uzavření pěti knihoven, jedná se zejména o pobočky technicky
nezpůsobilé k provozu a s nízkou návštěvností. Městské části deklarují ochotu
rozpočet městských částí upravit ve prospěch poboček Městské knihovny. Mgr.
Semelová upozornila na fakt, že se vzrůstající DPH poroste i počet čtenářů. Zároveň
je třeba brát v úvahu i 28 propuštěných zaměstnanců z uzavíraných poboček. Mgr.
Semelová uvedla nutnost hledat další zdroje financování, např. z neúčelové rezervy
primátora, v městských částech, které mají jen dvě pobočky, hledat zdroje k udržení
provozu poboček, jež by byly v případě uzavření těžko obnovitelné. Zdůraznila
nutnost apelu na Radu hl. m. Prahy, aby hledala zdroje financování. Pan Večeřa,
předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 7,
podrobně informoval o pobočce Městské knihovny Letná, Milady Horákové 56, kde
problém není majetkoprávní, jedná se o objekt ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřený do
správy městské části Praha 7. Pan Večeřa požádal zastupitele hl. m. Prahy o
vstřícnost a spolupráci na udržení pobočky v provozu. Objekt se nachází na
lukrativním a zajímavém místě. Mgr. Kalousek se obrátil s dotazem na RNDr. Řeháka
ve věci výše ročního výpůjčného a případné možnosti jeho navýšení. Ředitel Městské
knihovny osvětlil, že výši výpůjčného přísně limituje knihovní zákon.

Usnesení:
Výbor bere na vědomí informaci o změnách v činnosti Městské knihovny v Praze v roce
2012.
Bez hlasování.
10.3. Informace – Prezentace České obce sokolské, oslavy 150 let založení Sokola –
15. Všesokolský slet
• V rámci působnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch
a zahraniční vztahy ZHMP je doporučeno podpořit společenskou a kulturní část
projektu a v oblasti sportu sportovní akce, včetně XV. všesokolského sletu.
Usnesení:
Výbor bere na vědomí doporučení OZV MHMP na koordinaci případné finanční podpory
projektu a akcí konaných v roce 2012 v Praze u příležitosti oslav 150. výročí založení
Sokola, a to při partnerství v oblasti kultury a volného času a při partnerství v oblasti sportu.
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
10.4. Informace o zpracování žádostí o poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům
památkově významných objektů v roce 2012
• Odboru památkové péče MHMP (dále jen „OPP MHMP“) bylo podáno celkem 183
žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů
na rok 2012, z toho 55 žádostí se týká obnovy objektů ve vlastnictví církví
a náboženských společností. Nejvíce žádostí bylo podáno žadateli, jejichž objekty se
nacházejí na území Pražské památkové rezervace.
Usnesení:
Výbor bere na vědomí informaci o zpracování žádostí o poskytnutí grantů hl. m. Prahy
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2012.
Bez hlasování.
10.5. Žádost o partnerství – KALENDÁŘ ROKU 2012
• Předseda výboru představil přítomným žádost o podporu projektu „KALENDÁŘ
ROKU 2012“. Jedná se o soutěž pro renomované i začínající umělce, jejímž cílem je
podpora kreativity, designu, tiskové a grafické úrovně kalendářů. Celkové náklady
projektu činí 1.650 tis. Kč, požadovaná výše podpory je 1.200 tis. Kč.
Usnesení:
Výbor nedoporučuje přijmout partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času
k projektu „KALENDÁŘ ROKU 2012“.
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
10.6. Žádost o partnerství – Ceny Apollo 2011
• Předseda výboru uvedl žádost o finanční podporu hl. m. Prahy na projekt „Ceny
Apollo 2011“ žadatele Občanské sdružení České hudební kritiky. Celkové náklady
projektu činí 150 tis. Kč, požadovaná částka je 50 tis. Kč. Ceny Apollo jsou ceny
české hudební kritiky. Do projektu je zainteresováno takřka 70 aktivních hudebních

kritiků a dramaturgů, kteří ve dvoukolovém hlasování vybírají jednoho vítěze za
uplynulý rok. Hlasuje se jen v jedné kategorii, a to „Album roku“. Předávání cen
proběhne 19. 1. 2012 na Nové scéně Národního divadla.
Usnesení:
Výbor doporučuje radnímu Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na přijetí
partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času k projektu „Ceny Apollo 2011“ ve
výši 50 tis. Kč.
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.

10.7. Informace o spolupráci Galerie HMP a Art Deposit s.r.o.
• Předseda výboru seznámil členy s dopisem ředitele Galerie hl. m. Prahy Ing. M.
Bufky ve věci spolupráce se společností Art Deposit s.r.o. na projektu Artbanka –
Museum of Young Art v Colloredo – Mansfeldském paláci. Ing. Bufka ve svém dopise
informuje o uzavřeném dodatku ke smlouvě o spolupráci se společností Art Deposit
s.r.o. Tímto dodatkem je upravena doba spolupráce mezi Galerií hl. m. Prahy a Art
Deposit s.r.o. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Další úprava spočívá
v zajištění a úhradách služeb kustodů, a to výhradně ze strany Art Deposit s.r.o.
Přítomnost kustodů Galerie hl. m. Prahy již není na výstavě nezbytná.
Usnesení:
Výbor bere informaci na vědomí.
Bez hlasování.

Předseda výboru ukončil zasedání v 15:45 hod.

Příští řádné zasedání se bude konat dne 13. 2. 2012
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Zapsala: Ladislava Šimková

Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová
Ověřil: Jiří Liška
Schválil: Bc. Ondřej Pecha

v 13:00 hod.

v zasedací

