
Zápis z 5. zasedání Výboru pro kulturu a 
památkovou péči ZHMP, ze dne 13.4. 2011 

  

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

     

Hosté: Mgr. L. Kaucký, radní HMP 

     Mgr. F. Cipro, ředitel OZV MHMP 

 Mgr. J. Lapáčková, OZV MHMP 

 V. Procházková, OZV MHMP 

 B. Kocourová, OZV MHMP 

 D. Šťastná, OZV MHMP 

 Mgr. J. Kněžínek, OPP MHMP 

 Mgr. K. Burešová, OPP MHMP 

 J. Střeláková, OPP MHMP 

    Mgr. Síbrtová, OPP MHMP 

 Mgr. L. Mečkovský, referent pro památkové a církevní objekty, SE 7 

 Ing. Grün, ředitel příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium HMP 

 Ing. Šifner, zástupce ředitele příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium      
HMP 

 Členové Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění: 
    

 J. Hančil, K. Císař, P. Vrána, J. Foll, P. Vlasák 

 Členové Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných 

 objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů: V. Jandáček, P. Jaroš, 

 P. Malinský, F. Stádník  



  

 + dle prezenční listiny 11 zástupců odborné veřejnosti 

  

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

    Mgr. Z. Navrátilová, tajemnice výboru 

  

  

1. Zahájení zasedání 

 Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty. 

  

  

2. Schválení programu zasedání 

 Předseda výboru představil program jednání. Navrhl přesunout v Různém bod 
6. 3. Návrh na přijetí partnerství v oblasti kultury a volného času na rok 2011 
k projektu „Sochařské studio Bubec 2000 – 2011“ jako první bod Různé 6. 1.  

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Program 5. zasedání výboru byl 
s navrženými změnami schválen.  

  

  

3. Volba ověřovatele 

 Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Mgr. Jana 
Kalouska. K zápisu ze 4. zasedání výboru neměli členové žádnou připomínku. 

(Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 

  

  

4. Návrh na udělení víceletých grantů v oblasti kultury a umění na léta 2012 - 
2015 



 Bc. Pecha představil materiál předkládaný na základě usnesení ZHMP č. 
28/43    ze dne 18. 6. 2009, kterým byl schválen Grantový systém hl. m. Prahy 
v oblasti kultury  a umění na léta 2010 – 2015, a na základě vyhlášení grantů 
hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2011, které bylo schváleno 
usnesením RHMP č. 1025 ze dne 15. 6. 2010. V úvodním slovu pan předseda 
zmínil, že se jedná o materiál, který byl již z projednávání výboru několikrát 
stažen a současně členům výboru přiblížil, jak procesně probíhá realizace již 
schválených jednoletých grantů. U víceletých grantů fungují nová pravidla při 
procesu přidělování finančních prostředků, rozhoduje se s ročním předstihem. 
Grantový systém umožňuje snížit prostředky v souvislosti s rozpočtem hl. m. 
Prahy schváleným Zastupitelstvem HMP podle příjmů hl. m. Prahy. V této 
souvislosti Bc. Pecha připomněl vyjádřenou nespokojenost s neudělením 
víceletého grantu ze strany zástupců Divadla Bez zábradlí. Další, Evropskou 
komisí doporučenou, změnou v grantovém systému schváleném 
Zastupitelstvem HMP je především možnost odvolání proti rozhodnutí o 
udělení grantu s termínem a jasnou dikcí, v jakém režimu se mohou vypořádat 
protesty proti grantovému procesu. S důvodovou zprávou materiálu k návrhu 
na udělení víceletých grantů byli všichni již seznámeni na předešlých 
zasedáních výboru. 

  

 Do diskuse se přihlásili: p. Liška, Bc. Adámek, Mgr. Kaucký a Bc. Pecha. J. 
Liška ve svém příspěvku vyjádřil obavu z nedostatku finančních prostředků 
vyčleněných pro oblast kultury, což má zásadní vliv mj. na kongresovou 
turistiku. Doporučuje zvýšit nabídku v oblasti kultury, více prosazovat její 
důležitost pro hlavní město Prahu, a to zejména u pracovníků v kultuře, a 
současně zvýšit úsilí na všech úrovních Magistrátu HMP, zlepšit přístup a 
vstřícnost členů grantové komise. V návaznosti    na diskusní příspěvek J. 
Lišky Bc. Adámek uvedl, že souhlasí s nutností zvýšení finančních prostředků 
pro oblast kultury. Připomněl členům výboru funkci a postavení grantové 
komise, grantová pravidla a možnosti dalšího postupu rozhodování bez ohledu 
na poměr politických sil ve výboru. Bc. Pecha doplnil informaci o skladbě členů 
grantové komise, o překrývání starších a nových členů v komisi mezi 
jednotlivými volebními obdobími, svědčícím o jejich politické nezávislosti. 
Předseda následně pohovořil o faktu, kdy po zkrácení běžných výdajů 
Zastupitelstvem HMP je na oblast kultury vyčleněno méně finančních 
prostředků, nicméně v porovnání s rozpočty ostatních krajů je hlavní město 
Praha schopno své kulturní subjekty podporovat velmi uspokojivě. Bc. Pecha 
předal slovo panu radnímu Kauckému. 

  

 Mgr. Kaucký připomněl, že hlavní město Praha se v porovnání procentuálních 
výdajů na kulturu z pohledu celkového rozpočtu hlavních evropských měst 
pohybuje v polovině tabulky. Pan radní společně s panem předsedou Pechou 
usilují v Radě HMP o uvolnění dalších finančních prostředků do oblasti kultury. 
Bc. Pecha poděkoval panu radnímu za úsilí, které vynakládá v Radě HMP pro 
úspěšný rozvoj kultury a umění na území hlavního města Prahy. 



  

Usnesení: Výbor souhlasí s předložením návrhu na udělení víceletých grantů hl. m. 
Prahy v oblasti kultury a umění vyhlášených pro rok 2011 k projednávání v Radě a 
Zastupitelstvu HMP. 

(Hlasování: 5 pro - 0 proti - 4 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 

  

  

5. Návrh na udělení grantů vlastníkům památkově významných objektů a 
památkově významným objektům v majetku církevních institucí 

 Předseda seznámil členy výboru s předloženým materiálem. Přehled 
jednotlivých žádostí byl projednán na 1. zasedání Komise RHMP pro 
udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a 
příspěvků na financování oprav církevních objektů (dále jen „grantová 
komise“) dne 5. 4. 2011. Jedná se o 70 žádostí v celkové výši 56.050 tis. Kč. 
Bc. Pecha upozornil členy výboru na korekci časového harmonogramu 
grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2011. Granty jsou kontinuální podporou, probíhají několik let. 
Pro představu přítomných pan předseda uvedl, že za deset let, co funguje 
grantový systém, bylo opraveno jedno středně velké město, jakým je 
kupříkladu Český Krumlov. Revitalizace památkových objektů je zřejmá 
zejména v centru hl. m. Prahy, neboť grantová podpora je významná. Bc. 
Pecha předal slovo Mgr. Kněžínkovi z odboru památkové péče MHMP. Mgr. 
Kněžínek seznámil přítomné s procesem poskytování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů a s jeho průběhem. Důraz je 
kladen obzvláště na skutečnost, aby konkrétní činnost byla ukončena 
v jednom roce (např. oprava střechy, restaurátorské práce, oprava pláště, 
výměna oken atd.). Finanční prostředky jsou žadatelům vypláceny až po 
ukončení akce. V další fázi procesu následuje kontrola určenými pracovníky, 
zda byly dané činnosti realizovány. Rada hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy budou granty vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků 
na financování oprav církevních objektů schvalovat v květnu 2011. 

  

 Pan předseda převzal slovo a seznámil přítomné se složením grantové 
komise     a jejími pravidly pro hodnocení projektů. Členy komise jsou 
zastupitelé hl. m. Prahy, odborníci mimo ZHMP, zástupci Klubu Za starou 
Prahu a další. Grantová komise    na svém 1. zasedání dne 5. 4. 2011 o 
jednotlivých grantových návrzích samostatně hlasovala a dospěla ke 
vzájemné shodě. Pouze v případě žádosti o poskytnutí grantu kostelu sv. 
Michala, Michalská 27/653, 29/662, Praha 1, na obnovu fasády, nebylo 
hlasování konsensuální. Z tohoto důvodu nechal předseda grantové komise 
ve spolupráci s odborem památkové péče MHMP aktualizovat podklady 
současného stavu této památky a výsledkem byl návrh na neudělení grantu 



tomuto objektu. Původní návrh činil 1.000 tis. Kč. Po následné diskusi 
s odborníky z odboru památkové péče MHMP předseda grantové komise 
navrhl navýšení dvou grantů v souhrnné výši 1.000 tis. Kč. Jedná se o objekt 
U božích bojovníků 1/89, Praha 3,  na opravu fasády + výměnu oken, 
balkonových dveří (navýšení o 700 tis. Kč) a o objekt Liliová 7/951, Praha 1, 
na opravu střechy, komínů, vikýřů, klempířských prvků + opravu fasády a oken 
(navýšení o 300 tis. Kč). Bc. Pecha otevřel diskusi. 

  

 Do diskuse se přihlásili Ing. Novotný, Mgr. Štvánová, Mgr. Mečkovský a Bc. 
Pecha. Ing. Novotný uvítal snížení grantu kostelu sv. Michala a sdělil, že 
žadatel o grant je v konkurzu a přidělení grantu je v tomto případě 
neprůchodné. Ke vznesenému dotazu Ing. Novotného ve věci podobnosti 
statusu grantové komise pro památky    a grantové komise pro kulturu Bc. 
Pecha uvedl, že je u obou grantových komisí jiný.      Svůj další dotaz 
směroval Ing. Novotný k Mgr. Mečkovskému ve věci grantu kostelu sv. 
Mikuláše na Malostranském nám., Praha 1, na opravu stropu a krovu 
v severní části střechy u sanktustní věže – I. etapa. V případě, že by se 
jednalo o zvonici, která je v majetku Pražské informační služby a v současné 
době je v pronájmu firmě ABL, a. s., pak nesouhlasí s přidělením grantu. Mgr. 
Mečkovský osvětlil, že se jedná    o opravu menší věže, která se nachází 
z druhé strany a je v majetku hl. m. Prahy. Mgr. Štvánová se dotázala, proč 
grantová komise neudělila v letošním roce grant kostelu sv. Jindřicha, 
Jindřišská ul., Praha 1, na komplexní opravu pláště západního průčelí kostela 
– závěrečná etapa + restaurátorské práce na hlavním průčelí.      Bc. Pecha 
informoval, že tímto objektem se bude grantová komise zabývat v příštím 
roce, neboť žadatelů je mnoho. S jednotlivými subjekty probíhají jednání 
průběžně    a platí obecná snaha, aby během více let byly uspokojeny 
všechny grantové žádosti. V této souvislosti se Ing. Novotný dotázal, zda 
objekty, kterým byl navýšen grant     ze zamítnuté žádosti kostela sv. Michala, 
splňovaly všechny procesní předpoklady s ohledem na neudělený grant 
kostelu sv. Jindřicha. Pan předseda odpověděl kladně s tím, že ihned po 
zasedání grantové komise bylo ve spolupráci s odborníky hledáno nejlepší 
řešení na základě rozpočtů a podaných grantových žádostí. Vše potřebné bylo 
řádně prověřeno. Mgr. Štvánová navrhla snížit o 100 tis. Kč grant u tří 
projektů, aby mohl být kostel sv. Jindřicha pro letošní rok podpořen částkou 
300 tis. Kč. Navrhovanými objekty ke snížení grantu byly: Staroměstské nám. 
22/481, Staroměstské nám. 25/479 a Staroměstské nám. 26/478, všechny 
objekty v k. ú. Praha 1 a se žádostí o grant na obnovu uliční fasády a opravu 
oken. Pan předseda informoval přítomné, že nelze z grantu vyjímat jen 
některé činnosti, že je nutné vyjmout činnost celou, zvyšovat či snižovat 
částku lze jen po rozpočtových položkách. Mgr. Mečkovský poznamenal, že 
kostelu sv. Jindřicha byl grant poskytnut v minulých letech.  

  

 Mgr. Štvánová podala protinávrh na neudělení grantu objektu kaple 
Nejsvětější Trojice, U Nesypky – Švédská, Praha 5, na restaurování maleb, 



rekonstrukce podlah, oken, mříží, kamenické a pasířské práce. Návrh 
grantové komise u tohoto objektu činí 200 tis. Kč.  

(Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh nebyl přijat. 

  

Usnesení:  

1. Výbor bere na vědomí informaci o zpracování žádostí o poskytnutí grantů hl. m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2011.  

2. Výbor souhlasí s návrhem na udělení grantů předložený Komisí RHMP pro 
udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a 
příspěvků na financování oprav církevních objektů dle Souhrnného přehledu žádostí 
o grant na rok 2011 v celkové částce 56.050 tis. Kč tj. ve prospěch 70 žádostí 
s navrženou úpravou přednesenou    na začátku. V případě schválení navýšení 
rozpočtu v roce 2011 kap. 0647 o částku 2.000 tis. Kč poskytnout tyto finanční 
prostředky formou účelové dotace grantu hl. m. Prahy na opravu střechy prelatury 
Břevnovského kláštera, k. ú. Břevnov, Praha 6 – grant č. 123. 

(Hlasování: 5 pro - 0 proti - 4 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 

  

  

6. Různé 

6. 1. Návrh na příjetí partnerství v oblasti kultury a volného času na rok 2011 
k projektu „Sochařské studio BUBEC 2000 – 2011“  

 Předseda představil členům výboru projekt Občanského sdružení Bubec. 
Jedná se   o unikátní výstavu „Sochařské studio Bubec 2000 – 2011“, která se 
uskuteční v září   a říjnu 2011 v podzemních prostorách Staroměstské 
radnice. Součástí výstavy bude instalace skulptur na veřejném prostranství 
v okolí Staroměstské radnice     a doprovodný program skládající se 
z přednášek a hudebních a divadelních vystoupení. Navrhl finanční podporu 
projektu ve výši 600 tis. Kč.  

 Do následné diskuse se přihlásil Ing. Novotný, Bc. Adámek a Bc. Pecha. Ing. 
Novotný vznesl dotaz, proč se tato žádost projednává jednotlivě s ohledem na 
minulé zasedání výboru, kde členové výboru projednali žádosti hromadně, a 
zda má výbor očekávat další projednávání žádostí o partnerství. Na minulém 
zasedání výboru nabyl dojmu, že se žadatelům rozdělily veškeré finanční 
prostředky určené     na partnerství v oblasti kultury a umění. Bc. Pecha 
osvětlil, že 1. uzávěrka přijetí žádostí o partnerství proběhla již loni a 2. 
uzávěrka byla do 31. 3. 2011. Veškeré finanční prostředky vyčleněné na 
partnerství ještě rozděleny nebyly, zůstala rezerva ve výši cca 3.000 tis. Kč. 
Tato žádost o finanční podporu města byla podána až    ve druhém termínu 
uzávěrky, nemohla být tudíž projednána na minulém zasedání výboru dne 5. 



3. 2011. Vystavení na Staroměstském náměstí je ještě podmíněno souhlasem 
odboru SVM MHMP. Bc. Adámek v této souvislosti připomněl přítomným 
důležitost kulturních aktivit města určených k podpoře cestovního ruchu. 

  

Usnesení: Výbor souhlasí s návrhem na přijetí partnerství v oblasti kultury a volného 
času na rok 2011 k projektu „Sochařské studio BUBEC 2000 – 2011“ žadatele 
Občanské sdružení Bubec ve výši 600 tis. Kč a doporučuje radnímu pro kulturu a 
cestovní ruch    Mgr. L. Kauckému předložit žádost k projednání Radě hl. m. Prahy. 

(Hlasování: 6 pro - 0 proti - 3 se zdržel hlasování) 

  

Ve 14:10 hod opustil Bc. Adámek zasedací místnost. 

  

6. 2.  Prezentace příspěvkové organizace  HMP – Hvězdárna a planetárium hl. 
m. Prahy  

 Předseda představil členům výboru přítomné zástupce příspěvkové 
organizace HMP – Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (dále jen 
„Hvězdárna) a předal slovo řediteli této organizace Ing. Grünovi. Pan ředitel 
seznámil členy výboru s historií, tradicemi, organizační strukturou a 
výjimečným postavením organizace mezi ostatními příspěvkovými 
organizacemi v oblasti kultury. Následně předal Ing. Grün slovo svému 
zástupci Ing. Šifnerovi. Ing. Šifner seznámil přítomné se strategií rozvoje 
Hvězdárny, s unikátním projektem Spacemania určeným k popularizaci 
kosmonautiky    a technických aktivit s tím spojených. Současně informoval 
členy výboru o aktuálních palčivých problémech Hvězdárny a jejích objektů. 
Jedná se zejména o neuspokojivou a nedořešenou dopravní obslužnost pro 
návštěvníky objektů Hvězdárny, o klesající počet návštěvníků (roční 
návštěvnost je cca 120.000 – 130.000 osob), zejména škol ze Středočeského 
kraje, které jsou přes přijatelné vstupné nuceny hradit stále rostoucí náklady 
na dopravu, a tím se stává návštěvnost Hvězdárny pro tyto skupiny méně 
dostupnou. Další problematickou okolností je nedostatek finančních 
prostředků v personální oblasti, neboť Hvězdárna vychovává odborníky pro 
vysoce specializované činnosti a tito jsou snadno využitelní v soukromém 
sektoru, který je schopen odborníky z Hvězdárny nadstandardně finančně 
ohodnotit. Ing. Šifner rovněž zmínil absenci 3D technologií v objektech 
Hvězdárny z důvodu obtížné technické řešitelnosti. Součástí prezentace bylo i 
seznámení s rozvojovou strategií organizace. Tato je mj. zaměřena na 
vytvoření široké programové nabídky,    na modernizaci foyeru planetária 
s novou stálou astronomickou expozicí, na instalaci vstupních a výstupních 
turniketů a na pořízení 4D simulátorů. V dalších letech jsou plánovány celkové 
opravy objektů Hvězdárny, zajištění bezbariérových přístupů, snaha o realizaci 
příjezdové komunikace k objektu Hvězdárny Ďáblice a rekultivace přilehlého 
parku. 



  

Závěr: Výbor bere na vědomí příspěvek příspěvkové organizace Hvězdárna a 
planetárium HMP. Bez hlasování. 

  

  

6. 3. Informace - Srovnání výsledků hospodaření příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy v působnosti bývalého OKP MHMP za rok 2010 

 Předseda výboru seznámil členy s informací o hospodaření příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy v oblasti kultury za rok 2010. Srovnávací tabulky 
hodnotí úspěšnost     a ekonomickou stabilitu uvedených organizací. 

  

Závěr: Výbor bere na vědomí informaci o srovnání výsledků hospodaření 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy v působnosti bývalého OKP MHMP za rok 
2010. Bez hlasování. 

  

  

  

  

Předseda výboru ukončil zasedání ve 14:35 hod. 

  

  

  

  

  

Příští řádné zasedání se bude konat dne 11. 5. 2011 ve 13:00 hod. v zasedací 
místnosti č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1 

  

  

Zapsala: Ladislava Šimková 



  

  

Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová 

  

  

Ověřil: Mgr. Jan Kalousek 

  

  

Schválil: Bc. Ondřej Pecha 
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