Zápis z 14. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
konaného dne 3. 4. 2013 v 13:00 hod
Přítomni: členové - J. Liška (místopředseda), Mgr. J. Kalousek, Mgr. L. Kaucký, Mgr. A.
Kubišta, Mgr. L. Štvánová, Mgr. P. Bříza, Mgr. R. Vaculka
tajemnice – Mgr. Z. Navrátilová
Hosté: Ing. V. Novotný, radní HMP
Mgr. F. Cipro, ředitel OZV MHMP
Mgr. J. Skalický, ředitel OPP MHMP
+ dle prezenční listiny 18 zástupců odborné veřejnosti
Omluveni: Bc. O. Pecha (předseda), MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, M.I.B.,
Mgr. M. Semelová, Bc. F. Adámek, členové výboru
1. Zahájení zasedání
•

Místopředseda uvítal členy výboru a přítomné hosty.

2. Schválení programu zasedání
•

Místopředseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. K navrženému
programu neměl nikdo z členů výboru žádnou připomínku ani dotaz.

(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
3. Volba ověřovatele
•

Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Mgr. Lukáše
Kauckého.

(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
4. Odvolání žadatelů o jednoletý a víceletý grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
proti usnesení RHMP č. 26 ze dne 15. 1. 2013 a usnesení ZHMP č. 23/10 ze dne 24 . 1.
2013
•

J. Liška předal úvodní slovo radnímu Novotnému, který uvedl, že do grantového
řízení bylo přijato cca 900 žádostí, které projednala Komise Rady HMP pro udělování
grantů v oblasti kultury a umění a navrhla přidělení či nepřidělení podpory. Tento
návrh projednal výbor a posléze Rada HMP a Zastupitelstvo HMP. Proti rozhodnutí
RHMP a ZHMP se odvolalo celkem 24 subjektů. Pro letošní rok byly vymezeny
finanční prostředky na možná odvolání. Dále radní uvedl, že je možné vyhovět těm
odvoláním, které získaly v grantovém řízení alespoň 61 bodů, tedy dosáhly minimální
hranice pro udělení grantu. Místopředseda Liška představil jednotlivé projekty,
k nimž radní Novotný navrhl možné navýšení grantu či neuznání odvolání. O každém
projektu bylo samostatně hlasováno. K některým projektům se vedla diskuse. Po
uzavření diskuse požádala o slovo paní Vlasta Brtníková zástupce Festivalu
spisovatelů Praha. Slovo jí bylo uděleno v bodu programu 7. Různé. Výsledek
jednání je uveden v příloze č. 1.

Usnesení:
Výbor souhlasí s předložením návrhu na řešení odvolání příjemců jednoletých a víceletých
grantů hl. m. Prahy a neúspěšným žadatelů o grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
vyhlášených pro rok 2013 k projednání v Radě a Zastupitelstvu HMP
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
5. Partnerství v oblasti kultury na rok 2013
•

Členům výboru byl předloženy dvě žádostí o partnerství hl. m. Prahy s návrhem OZV
MHMP na přiznání finanční podpory ze strany hl. m. Prahy. Místopředseda představil
přítomným oba projekty.
1) projekt: CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 2013
žadatel: Pražská galerie českého skla, o.p.s.
termín akce: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2013
celkové náklady: 2 963 500 Kč
požadovaná částka: 900 000 Kč
Doporučení výboru: 250 000 Kč
2) projekt: Aktivity a projekty Českého centra Mezinárodního PEN klubu
v roce 2013
žadatel: Společnost přátel PEN klubu, občanské sdružení
termín a místo konání: 1. 1. – 31. 12. 2013, sídlo PEN klubu, Klementinum 190
celkové náklady: 1 190 000 Kč
požadovaná částka: 1 000 000 Kč
Doporučení výboru: 1.000.000 Kč

Usnesení:
Výbor doporučuje radnímu Ing. Novotnému předložit Radě hl. m. Prahy návrh na přijetí
partnerství v oblasti kultury k doporučeným projektům
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.
6. Žádost o formalizaci spolupráce HMP - Kanton
•

Úvodního slova se ujal ředitel OZV MHMP F. Cipro. Čínské města Kanton požádalo
hl. m. Prahu o formalizaci spolupráce. Jedná se o první formalizovanou žádost o
spolupráci (partnerství) z čínské strany. Kanton požádal HMP o zvážení možnosti
podpisu Společného memoranda o rozvoji spolupráce mezi městy, čímž by se
z měst dle čínského systému stala tzv. Friendship Cities s výhledem uzavření
partnerství na bázi Sister Cities v budoucnu. OZV MHMP doporučuje kladné
posouzení žádosti Kantonu.

Usnesení:
Výbor doporučuje formalizovat již existující vztahy a spolupráci HMP s čínským městem
Guangzhou – Kantonem formou podpisu Společného memoranda o rozvoji spolupráce mezi
městy a ukládá OZV předložit návrh textu dokumentu primátorovi HMP se žádostí o podpis.
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat.

7. Různé
•

Paní Vlasta Brtníková (zástupce Festivalu spisovatelů Praha) prezentovala projekt,
jemuž na základě doporučení výboru nebylo uznáno odvolání. Vzhledem k tomu, že
radní Novotný původně navrhl navýšit grant a toto navýšení mělo být hrazeno
z neúčelové rezervy kapitoly 1016 primátora hl. m. Prahy, bylo paní Brtníkové na
základě diskuse doporučeno, aby se obrátila na pana primátora a požádala ho o
dotaci na festival formou daru.

7.1. Informace – Přehled srovnání výsledků hospodaření příspěvkových organizací
v působnosti OZV MHMP za rok 2011 a 2012
•

Členům výboru byl pro informaci předložen přehled srovnání výsledků hospodaření
příspěvkových organizací v působnosti OZV MHMP za rok 2011 a 2012. Podrobný
přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací je zveřejněn ve výročních
zprávách na internetových stránkách.

Závěr:
Výbor bere informaci na vědomí
•

Na závěr bodu programu 7. Různé požádala o slovo paní Vlastislava Šenarová
zástupkyně občanského sdružení Za naši budoucnost. Stručně informovala čím se
sdružení zabývá a požádala výbor, aby se zabýval, z hlediska památkové péče, o
oblast Povltaví od Troje do Dolní Libně, která zasahuje do ochranného pásma
Pražské památkové rezervace, a to z důvodu velkého ohrožení celé oblasti, kde je
plánováno zavedení automobilové dopravy a výstavba tunelového komplexu Blanka.
Dále vznesla několik dotazů, načež byla místopředsedou Liškou vyzvána, aby své
dotazy vznesla písemně odboru památkové péče MHMP.

Místopředseda výboru ukončil zasedání v 14:15 hod.

Příští řádné zasedání se bude konat v pondělí dne 13. 5. 2013
zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.
Zapsala: Alena Pavelková
Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová
Ověřil: Mgr. Lukáš Kaucký
Schválil: Jiří Liška

ve 14:00 hod.

v

