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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 31. jednání 

Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
konaného dne 15. 12. 2021 ve 12:00 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1  

/ online, formou videokonference v prostředí Cisco Webex 

     

 
Přítomni:  Jan Wolf, Martin Arden, Martin Benda, Aneta Heidlová, Milan Maruštík, Marcela Straková, Michal  

 Krutský (tajemník) 

Omluveni:  Lubomír Brož (na část jednání), Jan Lacina (na část jednání), Jiří Kubíček, Kamila Matějková, Bohuslav  
 Svoboda 

Hosté:  Jan Kalous, Kamila Buráňová, Štěpán Sucholed, Daniela Šálková, Alice Mezková, Hana Třeštíková, Hana 
 Kordová Marvanová, Jiří Sulženko, Andrea Skorkovská, Helena Musilová, Iveta Jechová, Michal 
  Lázeňský, Lucie Tužová, Jan Chabr, Lukáš Stránský   

Jednání řídil:  Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP    
   

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu 

3. Schválení zápisu z 3. 11. 2021 

4. Volba ověřovatele 

5. Projednání návrhu rozpočtu kap. 06 na rok 2022 

6. Financování činnosti Muzea paměti XX. století, z.ú. 

7. Projednání budoucího využití a správy Clam-Gallasova paláce v Praze 

8. Prezentace činnosti Divadla v Dlouhé 

9. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Jednání řídil Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, přivítal 
účastníky a seznámil je s programem jednání. Upozornil na kombinovanou formu jednání a požádal fyzicky přítomné 
o dodržování hygienických opatření a on-line účastníky o jasnou audiovizuální identifikaci včetně uvedení jména  
a příjmení. 
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2. Schválení programu 

Předseda Wolf představil program jednání Výboru a požádal o možnost přerušení projednávání programu v průběhu 
a projednání bodu č. 7 „Projednání budoucího využití a správy Clam-Gallasova paláce v Praze“, až se na jednání 
Výboru dostaví radní Chabr, jehož přítomnost je pro projednání tohoto bodu nezbytná, což přítomní členové Výboru 
akceptovali. 
Předseda Wolf informoval členy Výboru o odchodu Martina Churavého, cand. soc. z pozice vedoucího oddělení 
zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí MHMP, poděkoval mu za vynikající spolupráci a popřál mnoho 
dalších úspěchů. Martin Churavý rovněž poděkoval všem členům Výboru za podnětnou spolupráci a vyjádřil naději 
v její přirozené pokračování.   
Předseda Wolf se dále dotázal, zda má někdo připomínky k navrženému programu nebo další návrhy. 
 

Hlasování o schválení návrhu programu: 
 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

3. Schválení zápisu z 3. 11. 2021 

Předseda Wolf se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z 30. jednání Výboru, jehož ověřovatelem byl Jan 
Lacina a požádal o jeho schválení. Martin Benda uvedl, zda může být v zápisu upravena textace v bodě 6., odst. 3, 
místo „(…) upozornil na úspěšnou výstavu (…)“ upravit na „(…) upozornil na úspěšnou expozici (…)“, což tajemník 
Michal Krutský přislíbil upravit.  
 

Hlasování o schválení upraveného zápisu: 
 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

4. Volba ověřovatele 

Předseda Wolf navrhl jako ověřovatele zápisu z 31. jednání Výboru Martina Bendu, který s tímto souhlasil. 
 
Hlasování o volbě ověřovatele: 

 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

5. Projednání návrhu rozpočtu kap. 06 na rok 2022 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru a uvedl, že tento bod navazuje na již proběhlé diskuse 
z předchozích zasedání Výboru. Dále informoval, že návrh rozpočtu byl projednáván na Výboru finančním ZHMP dne 
13. 12. 2021 a návrh v kap. 06 na r. 2022 byl přijat beze změny. Radní Třeštíková potvrdila úspěšnou obhajobu 
návrhu rozpočtu v kap. 06 na r. 2022 na Výboru finančním ZHMP, rovněž ke spokojenosti opozičních zastupitelů  
ve Výboru, jmenovitě Mgr. Tomáše Portlíka.  
Předseda Wolf uvedl, že pro schválený návrh rozpočtu kap. 06 na r. 2022 bude hlasovat, ovšem s pozměňovacími 
návrhy u tří položek – navýšení neinvestičních grantů z rozpočtu HMP v kultuře na 400 mil. Kč, navýšení výdajů  
na hudební činnost FOK na 140 mil. Kč a navýšení neinvestičních grantů z rozpočtu HMP na památkovou péči, resp. 
památky a církevní objekty na 55 mil. Kč. Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf rozpravu ukončil  
a vyzval k hlasování. 

 

Hlasování o návrhu usnesení:  

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu 
kap. 06 na rok 2022 v podobě, v jaké byl schválen Výborem finančním ZHMP dne 13. 12. 2021. 

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 
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8. Prezentace činnosti Divadla v Dlouhé 

Předseda Wolf uvedl bod programu a předal slovo Mgr. Daniele Šálkové, ředitelce Divadla v Dlouhé, která členům 
Výboru a hostům prezentovala základní rámec činností divadla, které 16. 11. 2021 oslavilo 25 let a dále přiblížila 
plány Divadla v Dlouhé v nejbližší době. V tomto kontextu ředitelka Šálková uvedla, že pro další působení je klíčové 
uzavření nájemní smlouvy na dobu od roku 2023, což je samozřejmě pro divadlo složitá a nejistá situace. Objekt,  
ve kterém divadlo působí, má soukromého majitele. Předseda Wolf požádal o přerušení projednávání bodu. 

6. Financování činnosti Muzea paměti XX. století, z.ú. 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru a předal slovo Martinu Bendovi, který uvedl, že činnost  
a financování muzea spadá jednoznačně pod výstavnictví, a proto by se měl Výbor rovněž věnovat Muzeu paměti  
XX. století. Radní Kordová Marvanová na dotaz Martina Bendy potvrdila, že nyní schvalovaný materiál R-42489 není 
novým rozpočtovým opatřením, ale schválením dodatku a úpravou rozpočtu pro aktuální rok s tím, že materiál 
upřesňuje činnosti muzea v roce 2021. Pokud jde o finanční prostředky pro rok 2022, bude teprve předložena žádost 
o individuální dotaci v průběhu ledna 2022. A především by se mělo následně postupovat dle nového systému 
financování zapsaných ústavů. Bez dalších přihlášených do diskuse předseda Wolf ukončil rozpravu a vyzval 
k hlasování o návrhu usnesení tak, jak jej předložil Martin Benda. 
 

Hlasování o návrhu usnesení:  

Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
schválit materiál R-42489 s názvem „k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové individuální dotace DOT/53/01/001855/2021 ze dne 1. 2. 2021“, přijatý Radou hl. m. Prahy, 
usnesením č. 3025 ze dne 6. 12. 2021. 

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽELO SE: 0  SCHVÁLENO 

8. Prezentace činnosti Divadla v Dlouhé (pokračování) 

Předseda Wolf vyzval k pokračování projednávání bodu č. 8. „Prezentace činnosti Divadla v Dlouhé“. Ředitelka 
Šálková uvedla, že současná nájemní smlouva je uzavřena do konce roku 2022 mezi hl. m. Prahou a dvěma 
soukromými majiteli prostor, ve kterých divadlo jako podnájemce působí. Vzhledem k tomu, že divadlo musí svou 
činnost plánovat, tak iniciovalo jednání k prodloužení smlouvy již velice záhy v roce 2019 a doposud jednání 
pokračují, rovněž za účasti MgA. Sulženka, Ph.D. – ředitele KUC MHMP a radní Třeštíkové. Ředitel Sulženko uvedl,  
že nyní jsou připraveny dva návrhy smluv – na divadlo a na sklad a zázemí. U smlouvy na provoz divadla jde o cca  
10 mil. Kč včetně služeb za rok na nájemné. Upozornil však, že jednání stále intenzivně probíhají. Předseda Wolf 
uvedl, že je ke zvážení i varianta odkupu těchto prostor do vlastnictví hl. m. Prahy, kde ale samozřejmě záleží  
na ochotě k prodeji od současných vlastníků a za jakou částku. Ředitelka Šálková k tomuto doplnila, že tyto inciativy 
zde již byly, ale zatím se vzájemně neshodly. Martin Benda vznesl dotaz, v kontextu případů jako u příkladu objektu 
Nádraží Vyšehrad, k možnostem městských akvizic ve vztahu k ceně. Radní Chabr potvrdil, že hl. m. Praha se musí při 
koupi řídit cenou v čase a místě obvyklou, pakliže se v tomto město odchýlí, musí to být řádně a ve veřejném zájmu 
zdůvodněno. Bez dalších přihlášených předseda Wolf poděkoval ředitelce Šálkové za prezentaci a všem účastníkům 
diskuse a rozpravu uzavřel. 

7. Projednání budoucího využití a správy Clam-Gallasova paláce v Praze 

Předseda Wolf uvedl bod programu jednání Výboru a uvedl, že nyní je Clam-Gallasův palác ve správě odboru SLU 
MHMP, ale je otázkou jako formou pokračovat při budoucím využití těchto prostor. Radní Chabr uvedl, že svěření 
Clam-Gallasova paláce pro využití Muzeem hl. m. Prahy dává smysl, je však otázkou, zda mají být svěřeny všechny 
dispozice včetně nebytových prostor a dalších prostor komerčního charakteru. Radní Chabr dále seznámil členy 
Výboru s možnostmi a alternativami budoucího využití. K projednávanému bodu proběhla další diskuse, do které se 
zapojili radní Chabr, radní Třeštíková, ředitel Sulženko, který upozornil na případné bezpečnostní hledisko zajištění 
cenných sbírek Muzea HMP, Ing. Stránský – SLU MHMP, Martin Benda a předseda Wolf. Radní Chabr zdůraznil, že je 
nutné zvážit varianty úplného svěření prostor Muzeu HMP a varianty částečného komerčního využití prostor, které 
budou ve správě hl. m. Prahy. Na žádost předsedy Wolfa uvedl Ing. Stránský, že po bezpečnostním proškolení je 
možné zajistit pro členy Výboru prohlídku prostor Clam-Gallasova paláce. Bez dalších přihlášených předseda Wolf 
poděkoval všem diskutujícím a rozpravu uzavřel. 
 



 

TED 8.3.4.4 Strana 4 
 

 

9. Různé 

Předseda Wolf se dotázal členů Výboru, zdali mají téma k projednání v bodu „Různé“. Předseda Wolf upozornil  
na projednávání jednoletých a víceletých grantů na následujícím jednání Výboru dne 12. 1. 2022. Na dotaz Martina 
Bendy předseda Wolf potvrdil kombinovanou formu následujícího jednání Výboru. Předseda Wolf poděkoval členům 
a hostům Výboru, upozornil na termín následujícího jednání Výboru dne 12. 1. 2022, od 13:00 hod.,  
a v 13:10 hod. ukončil jednání Výboru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podepisovatel 

zápisu: Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Martin Benda, místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
ZHMP  

 
 

 

 

 
 

Zapsal:  Bc. Michal Krutský, tajemník Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 


