
Zápis z 8. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

konaného dne 5. 3. 2014 ve 13:00 hod 
 

 
Přítomni: členové -  Mgr. L. Kaucký (předseda), Bc. F. Adámek, J. Liška, Bc. O. Pecha,  

     Mgr. J. Kalousek, Mgr. P. Bříza, Mgr. A. Kubišta, Daniel Hodek 
      tajemnice - Mgr. Z. Navrátilová 
 
Hosté: Ing. V. Novotný - náměstek primátora HMP, Mgr. F. Cipro - ředitel OZV MHMP,  

Mgr. J. Skalický – ředitel OPP MHMP 
      

 + dle prezenční listiny 30 zástupců odborné veřejnosti  
 
Omluveni: MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, M.I.B., Mgr. M. Semelová, Mgr. L. Štvánová 

       - členky výboru 
 
1. Zahájení zasedání 
 

• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty. 
 
2. Schválení programu zasedání 
 

• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. K takto navrženému 
programu neměl nikdo z členů výboru žádnou připomínku. 

 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
3. Volba ověřovatele 
 

• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Jiřího Lišku. 
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
4. K odvolání žadatelů o jednoletý grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění proti 
usnesení RHMP č. 53 ze dne 14. 1. 2014 a usnesení ZHMP č. 34/6 ze dne 23. 1. 2014 
 

• Členům výboru byl předložen návrh řešení odvolání proti rozhodnutí RHMP a ZHMP 
ve věci udělení a výše přiděleného grantu či neudělení grantu. Tento návrh byl 
zpracován náměstkem primátora Ing. Novotným a oborově příslušnými členy 
Grantové komise. O každém návrhu na navýšení již přiděleného grantu bylo 
samostatně hlasováno s kladným výsledkem. Pouze u jednoho projektu žadatele 
České doteky hudby s.r.o., byl Bc. Adámkem vznesen protinávrh na navýšení grantu 
do celkové výše 2.000.000,- (Hlasování: 6 pro – 0 proti – 2 se zdržel hlasování). 
Návrh byl přijat. Výsledek jednání je uveden v příloze č. 1 zápisu. Odvolání proti 
neudělení grantu nemohla být uspokojena, neboť neúspěšní žadatelé nedosáhli 
v rámci notifikovaného grantového řízení dostatečného počtu bodů, aby jim mohl být 
grant přidělen. Jedno odvolání úspěšného žadatele též nemohlo být uspokojeno, 
protože bylo doručeno jeden den po uzávěrce. 

• Byla vedena diskuse na téma rozpočtu v souvislosti s vypořádáním odvolání grantů 
hl. m. Prahy a partnerství hl. m. Prahy. 

 
 
 
 



Usnesení: 
A. Výbor souhlasí s předložením návrhu na řešení odvolání příjemců jednoletých grantů 

hl. m. Prahy a neúspěšných žadatelů o grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
vyhlášených pro rok 2014 k projednání v Radě a Zastupitelstvu HMP 

B. Výbor bere na vědomí stanovisko Grantové komise 
 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
5. Poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2014 
 

• Mgr. Kaucký představil přítomným návrh na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů, který projednala Komise RHMP na svém 7. 
zasedání. Předseda po poradě s OPP MHMP navrhl udělit grant žadateli Hotel U 
Schnellů a.s. (poř. č. 014) ve výši 1.000.000 Kč na úkor žadatele Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Národní č.p. 116 a č.p. 1987 (poř. č. 034). O tomto 
návrhu bylo samostatně hlasováno. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel 
hlasování). Návrh byl přijat. Výsledek jednání je uveden v příloze č. 2 a 3 zápisu. 
 

Usnesení: 
1. Výbor schvaluje předložený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 

45.000.000,- Kč z kap. 0680 – granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2014 – dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení 

2. Výbor souhlasí s předložením návrhu dle bodu 1 tohoto usnesení do Rady a 
následně Zastupitelstva HMP 

 
(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
6. Partnerství v oblasti cestovního ruchu 2014 
 

• Projednávání tohoto bodu programu bylo přerušeno a materiál bude opětovně 
předložen na příštím zasedání výboru. 

 
Ve 13:55 opustili zasedací místnost Bc. F. Adámek a D. Hodek. 

 
7. K návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a Rytířském sále 
Staroměstské radnice v Praze pro druhé pololetí 2014 
 

• Výboru byl předložen dramaturgický plán výstav v Křížové chodbě a Rytířském sále 
Staroměstské radnice. K takto navrženému plánu měl výhrady člen výboru J. Liška, 
který vyjádřil nesouhlas s výstavou Bedřišky Uždilové – Na hranicích reality – Obrazy, 
plánovanou od 3. do 25. září 2014.  

 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
souhlasí s návrhem výstav ve Staroměstské radnici ve 3. čtvrtletí roku 2014 (2. 7. – 1. 9.) a 
doporučuje náměstkovi primátora Ing. Novotnému předložit jej Radě HMP ke schválení 
s výjimkou výstavy Bedřišky Uždilové – Na hranicích reality – Obrazy. 
 
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
 



8. Prezentace zahraniční propagace Prahy v rámci akcí RunCzech běžecké ligy 
(1/2Maraton Praha, Maraton Praha, Grand Prix Praha) 
 

• Mgr. Kaucký předal slovo Dianě Rybachenko a Slavomírovi Michalíkovi – 
promotérům běžecké ligy, kteří prezentovali propagaci Prahy v rámci plánovaných 
akcí RunCzech a akce samotné. Dále představili svoje internetové stránky, které mají 
v mnoha jazykových verzích např. i v čínštině a lákají na běžecké závody do Čech a 
v neposlední řadě prezentovali přínos turistickému ruchu. 
 

9. Různé 
9.1. Informace – Partnerství v oblasti kultury 2014 – 2. část – dodatek 
 

• Členům výboru byl předložen pro informaci přehled podaných žádostí o partnerství 
v oblasti kultury, které byly doručeny po 15. lednu 2014. Jedná se o akce, které se 
chtějí zařadit mezi akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy. Vzhledem k rozpočtu 
budou tyto žádosti předloženy výboru k projednání po končení odvolacího řízení ke 
grantům v oblasti kultury a umění. 

 
Závěr: 
Výbor bere na vědomí: 
- informaci o žádostech o partnerství v oblasti kultury v roce 2014, které byly doručeny po 6. 
zasedání výboru  
- že úplný seznam a znění nevyřízených žádostí o partnerství obdrží k projednání po  
ukončení odvolacího řízení v grantovém systému v oblasti kultury a umění. 

 
9.2. Informace o prezentaci HMP v Hamburku 
 

• L. Kaucký předal slovo Ing. Novotnému, který přítomné informoval, že ve dne 12. – 
22. února 2014 se uskutečnila prezentace partnerských měst v Hamburku. Celou akci 
náměstek zahajoval s prvním starostou Olafem Scholzem. Součástí zahajovacího 
programu byla dvě vystoupení loutkového divadla Spejbla a Hurvínka, která sklidila 
velký ohlas. Byla zorganizována prohlídka Labské filharmonie, jedná se o velmi 
diskutovanou stavbu. Tento projekt měl v době zahájení výstavby v roce 2007 
rozpočet 240 mil. EUR a otevření bylo plánováno na rok 2010. Nyní se částka 
vyšplhala na 580 mil. EUR a otevření se předpokládá na rok 2017. Jedná se o 
multifunkční projekt zahrnující 3 koncertní sály – největší pro 2200 osob, dále hotel, 
konferenční středisko, 45 luxusních apartmánů a garáže pro 500 aut. Dále v rámci 
návštěvy Hamburku proběhlo jednání o tamějším kongresovém centru, které je 
konstrukčně velmi podobné tomu pražskému a potýká se totožnými problémy. Celá 
akce byla velice úspěšná. 

• Byla vedena diskuse na téma výstavby nového koncertního sálu v Praze a 
kongresového centra. 
 

 
Závěr: 
Výbor bere na vědomí informaci o prezentaci HMP v Hamburku. 
 
9.3. Informace - Rada světové památky – vznik, postavení, funkce a rekapitulace 
činnosti 
 

• Předseda krátce uvedl předloženou informaci, se kterou se každý z členů seznámil 
samostatně. 

 
 



9.4. Informace o zpracování „Zprávy o stavu péče o Historické centrum Prahy (C 616) 
– statek zapsaný na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO“ 
 

• Předseda krátce uvedl předloženou informaci, se kterou se opět každý z členů 
seznámil samostatně. 

 
9.5. Informace o rozpracovanosti projektů PIS 
 

• Na závěr zasedání byli členové výboru informováni ředitelkou Dolanskou o 
rozpracovaných projektech Pražské informační služby např. uplatnění nového 
vizuálu, byla představena výběrová řízení a jejich fáze a další. 

 
 
 
Předseda výboru ukončil zasedání ve 14:40 hod. 
 
 
Příští řádné zasedání se bude konat dne 2. 4. 2014 ve 13:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada. 
 
 
 
Zapsala: Alena Pavelková 
 
 
Ověřil: Jiří Liška 
 
 
Schválil: Mgr. Lukáš Kaucký 
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