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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

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

 

ZÁPIS z 2. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného 

dne 6. 6. 2016 ve 12:30 hod. 
1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, Ing. Karel 

Grabein Procházka, PhDr. Matěj Stropnický, PhDr. Helena Briardová, prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., 
JUDr. Jaroslava Janderová, Mgr. Zuzana Navrátilová  

Omluveni: Jan Wolf  
Hosté: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP, Mgr. Simona Vladíková, vedoucí oddělení "Kancelář památky 

světového dědictví", Ing. Petr Peřinka, Ing. arch. Lukáš Makovský  
                               + dle prezenční listiny 28 zástupců odborné veřejnosti 
 
Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP    
 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého setkání 

3. Volba ověřovatele  

4. Grantové řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 
v roce 2017 - na téma hodnocení žádostí v jednotlivých oborech 

5. Problematika Divadla Komedie 

6. Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2016 

7. Partnerství v oblasti kultury v roce 2016 - žádost Pravoslavné církevní obce v Praze2/I. - Nové Město 

8. Partnerství v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 

9. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017  - návrh k projednání 

10. Prezentace IPR - aktualizace Strategického plánu 

11. Různé  - Doplnění člena Grantové komise za výtvarnou oblast 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
Paní předsedkyně uvítala členy výboru a členy Grantové komise s tím, že 1. bod jednání výboru je neveřejný. Paní 
předsedkyně oznámila plánované odchody a příchody členů: ve 13:45 odchod pana Procházky, ve 14:00 odchod pana 
Kauckého, ve 14:00 odchod paní Kislingerové a později odchod i paní Briardové. 

2. Schválení programu a zápisu z minulého setkání 
Pan Novotný navrhl, aby bod jednání  - Divadlo Komedie nebyl zařazen pod bodem č. 11 Různé, ale aby byl to samostatný 
bod jednání, a aby se nejednalo pouze o informaci, ale aby to bylo projednáno jako bod s usnesením. Navrhuje  tedy  - 
jako bod č. 5 s názvem „Problematika Divadla Komedie“. 
 
Hlasování o upraveném programu: 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Program i zápis byl schválen. 

3. Volba ověřovatele  
Ověřovatelem byl navržen ing. Václav Novotný 
 
Hlasování: 5 Pro – 0  Proti – 1 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

4. Grantové řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2017 - na téma hodnocení žádostí v jednotlivých 
oborech 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP, Mgr. Zuzana Navrátilová, tajemník Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Paní předsedkyně poděkovala členům grantové komise za jejich práci při hodnocení projektů v oblasti kultury a umění.  
Paní Kaplický zdůraznila, že výbor se soustavně opírá o bodové hodnocení grantové komise. Následně nastala široká 
diskuze, která trvala 1 hodinu a 40 minut. 
 
Paní předsedkyně uzavřela bod bez usnesení výboru. 
 
13:07 Příchod paní Janderové 
13:48 odchod Karel Grabein Procházka 
14:00 příchod pana Stropnického 
14:05 příchod paní Kislingerové, odchod pana Kauckého 
14:45 odchod paní Kislingerové 

5. Problematika Divadla Komedie 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
Pan Novotný shrnul současný stav této záležitosti s tím, že z důvodu, že současný nájemce Divadla Komedie Divadlo 
Company.CZ ukončil podnájemní smlouvu k 30. dubnu 2016 (a k 31.5.2016 se fakticky Divadlo Company.CZ odstěhovalo) – 
informace o tom byla již předložena Radě HMP, pan radní Wolf uskutečnil osobní jednání na Generálním finančním 
ředitelství, které je vlastníkem této nemovitosti. Obě strany vidí problematiku rozdílně a nedošlo k dohodě.  
Pan Novotný v minulosti měl několik jednání s řediteli souborů (panem Pařízkem, paní Bergerovou a panem Štěpánkem) a 
vždy se jednání vedla o tom, že soubory mají málo finančních prostředků, ale nikdy žádný ředitel neřekl, že by debata byla 
v duchu, že divadlo nechtějí, že by divadlo bylo v špatném technickém stavu. 
 Z novin se dozvídáme, že divadlo Komedie je technicky neprovozovatelné a tak ho chce HMP vrátit. Nájemci a 
provozovatelé do této doby nic neříkali. 
Skutečností ale je, že nájemní smlouva mezi HMP a Generálním finančním ředitelstvím je platná do roku 2030 – to 
znamená ještě 14 let a stát nenaléhá na HMP, aby se odtud odstěhovalo. 
Pan Novotný se domnívá, že záměr MHMP je celé divadlo vrátit státu, protože HMMP neví, co s tímto divadelním 
prostorem má dělat. Zároveň Divadlo Company.CZ obdrželo nízké finanční prostředky v grantovém řízení a ještě k tomu 
výsledek grantového řízení je žadatelům znám až v listopadu  oproti září v předchozích letech.  
Paní Kaplický se zmínila, že i na výjezdním zasedání klubu ANO byla problematika Divadla Komedie řešena, a že pan radní 
Procházka, radní HMP pro majetkovou oblast přislíbil, že se touto problematikou bude zabývat. 
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Pan Kubišta sdělil, že se je mu líto, že pan radní zde na jednání není, je mu líto, že se HMP a Generální finanční ředitelství 
nedohodlo. Generální finanční ředitelství nemá důvod tuto smlouvu vypovídat. Výbor pro kulturu by se neměl řešení této 
záležitosti vzdávat, není to problém čistě majetkový. Jedná se tu stále o divadle. 
Paní Navrátilová byla účastna jednání pana radního Wolfa na Generálním finančním ředitelství. Generální finanční 
ředitelství potvrdilo a podepsalo, že „při stávajícím velmi neutěšeném technickém stavu divadelních prostor a naprosté 
neochotě GFŘ k souhlasu se stavebními úpravami je HMP nuceno navrhnout ukončení smlouvy o nájmu nebytových 
prostor ze dne 24. 6. 2002“.  
Pan radní Wolf již v únoru 2016 oslovil písemně Generální finanční ředitelství, kde navrhl dvě možné alternativy fungování 
nebytových prostor – Divadla Komedie.  Za prvé, aby Generální finanční ředitelství převedlo nebytovou jednotku na HMP, 
které je na svůj náklad opraví ke kulturním účelům a za druhé  HMP prostory opraví na své náklady s tím, že výši vložené 
investice si „odbydlí“. 
Pan generální ředitel uvedl, že mu ani jedna varianta nevyhovuje. HMP nemůže investovat žádné finanční prostředky do 
majetku státu. Pan generální ředitel sdělil, že ve střednědobém plánu má prodej této nemovitosti a tím by snížil hodnotu 
této nemovitosti. Navrhuje, ať HMP objekt koupí (cca 750 mil Kč) nebo smění za jiný objekt, což konkretizoval v možnost 
převést majetkový podíl v Kongresovém centru Praha na ČR. 
Pan ředitel Cipro odpověděl panu Novotnému na otázku, proč si nikdo nikdy ze souborů nestěžoval na technický stav 
divadla - důvod je ten, že kdyby tam přišla kontrola z MHMP – tak by musela okamžitě divadlo zavřít. Před dvěma měsíci 
pan ředitel Cipro navštívil Divadlo Komedie a konstatoval, že tento prostor neodpovídá všem bezpečnostním normám 
(voda teče v elektrickém rozvaděči, nejsou označeny únikové východy) pro vykonávání divadelní činnosti v prostoru 
Divadla Komedie. Pan ředitel Cipro sdělil členům výboru, že nechal vypracovat posudek, který bude vyhotoven do 14 dnů. 
Mezi odbornou veřejností je již dávno známo, že prostory Divadla Komedie jsou vybydlené, a že finanční prostředky, které 
soubory obdržely z grantů, šly na uměleckou činnost. Když skončil ředitel Pařízek, veškeré vybavení pořízené jeho 
souborem bylo přeneseno do Studia Hrdinů. 
Pan Stropnický zdůraznil, že souhlasí s panem Novotným a že je mu líto, že v žádném z dokumentů co členové výboru 
obdrželi, nebyla přiložena nájemní smlouva, ani nebyla zmínka o tom, že nájemní smlouva nekončí.  Z materiálů spíše 
vyplynulo, že nájemní smlouva se chýlí ke konci. Ale problém je v tom, že my jako nájemce neumíme vymáhat svá práva. 
Měli bychom přijít s dokumentem od stavebního úřadu MČ Praha 1, který konstatuje, že to a to není v souladu s předpisy 
a proto není možné vykonávat tuto činnost, kterou máme ve smlouvě. My tento prostor musíme užívat. Dále by měl vše 
řešit pan radní Wolf. Navrhuje se nesmiřovat se závěry jednání pana radního Wolfa. Pan Kubišta též souhlasí. 
Usnesení:  
Výbor vyzývá pana radního Wolfa, aby s prostorem Divadla Komedie nakládal ve smyslu platné nájemní smlouvy,  
zejména aby využil práva nájemníka ve smyslu údržbových prací, aby prostor mohl být nadále využíván v souladu 
s nájemní smlouvou. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 

 

6. Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 2016 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
 
14:45 odchod pan Novotný 
 
Paní předsedkyně předala slovo paní Navrátilové, aby sdělila, jaký je stav finančních prostředků v rozpočtu k dnešnímu dni 
pro kategorii partnerství v kultuře – 2 000 000 Kč. 
 
Jednotlivé žádosti: 5 přítomných 
 
Žadatel č. 73 na projekt Vrtbovská zahrada, doporučení výboru: 0 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 93 na projekt Pořádání premiér v Divadle Radka Brzobohatého, doporučení výboru: 0 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 94 na projekt A tančím dál, doporučení výboru: 200 000 Kč. 
Hlasování: 1 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. 
 
Žadatel č. 95 na projekt Kupka: soupis olejomaleb, doporučení výboru: 200 000 Kč. 
Hlasování: 1 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. 
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Žadatel č. 96 na projekt Kulturní osvěžení v kostele, doporučení výboru: 0 Kč. 
 
14:50 příchod paní Kislingerové – 6 přítomných 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
14:52 příchod pana Novotného – 7 přítomných 
 
Žadatel č. 97 na projekt Struny dětem 2016, návrh JUDr. Janderové 300 000 Kč. 
Pan Kubišta upřesnil, že se jedná o projekt ve spolupráci Divadla Minor s Novoměstskou radnicí. Pan ředitel Cipro 
vysvětlil, že žadatel na projekt Struny podzimu odmítli víceletý grant na tento rok a tento projekt byl jeho součástí. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
14:54 odchod paní Briardové odchod – 6 přítomných 
 
Žadatel č. 98 na projekt Díky, že můžem, doporučení pana radního Wolfa: 150 000 Kč. 
Žadatel již jednal s  MČ Praha 1, MČ sdělila žadatelům, že nemá-li žadatel jistý program - žádost nemohou schválit.  
Žadatel si přeje jen pronajmout prostor Národní třídy a dále pronajímat jí ostatním pořadatelům, kteří si přejí zde 
realizovat svoje programy dne 17. listopadu. Žadatel navrhuje, že je ochoten zkoordinovat program – bezpečné a klidné 
místo pro oslavy na Národní třídě. 
Pan Stropnický podal protinávrh: 400 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 99 na projekt Ceny paměti národa 2016, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 100 na projekt Jan Kaplický člověk, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč. 
Střet zájmů nahlásila paní Kaplický. 
Žádost se přesouvá na jednání výboru v září. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi. Návrh byl přijat 
 
Žadatel č. 101 na projekt Jeroným Pražský, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 81 na projekt Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Odbor OKM bude tento festival řešit veřejnou zakázkou na podporu propagace Prahy. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 84 na projekt 17. listopad – národní hrdost na Národní, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Návrh paní Janderové: 100 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 86 na projekt Tragédie na Mississippi, návrh paní Kaplický: 64 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 89 na projekt Pražský majáles, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 102 na projekt Pizza Festival, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 103 na projekt Letní stagiona – opera Don Giovanni, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 104 na projekt A přece se točí, návrh paní Kaplický: 250 000 Kč. 
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. 
Návrh pan Stropnického: 100 000 Kč 
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. 
 
Žadatel č. 105 na projekt Dvě totality stačily, návrh paní Kaplický: 0 Kč. 
Paní Janderová nahlásila střet zájmů. 
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Návrh pana Kubišty: 250 000 Kč 
Protinávrh paní Kislingerové: 150 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 1 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 106 na projekt Mezinárodní houslařská soutěž Praha 2017, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč. 
Protinávrh paní Kislingerové: 400 000 Kč 
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. 
Návrh paní Kaplický: 300 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
I. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na přijetí partnerství k projektům v oblasti kultury v roce 2016, a to v 
částkách uvedených v příloze v č. 1 
 
Celková částka: 1 514 000 Kč. 
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 

 

7. Partnerství v oblasti kultury v roce 2016 - žádost Pravoslavné církevní obce v Praze2/I. - Nové Město 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
Paní Kaplický společně s panem radním Wolfem a panem radním Hadravou navštívili Národní památník hrdinů 
heydrichiády. Konstatovali, že by bylo výhodnější pro budoucnost, aby krypta byla oddělena od chrámu a s ohledem i na 
film, který se natáčel v těchto prostorách, bude asi veřejností o tento prostor větší zájem. Zítra se uskuteční schůzka pana 
Ministra Stropnického s ředitelem Vojenského historického muzea a odborem správy majetku MHMP, aby se uzavřela 
smlouva, aby muzeum mohlo provozovat tuto kryptu.  Zároveň se uzavře smlouva o nájmu s Pravoslavnou církví a HMP. 
Pan Novotný konstatoval, že je zmaten. Konstatoval, že kostel i krypta je jedna nemovitost. Kostel je k dispozici 
Pravoslavné církvi, jako výpůjčka HMP. Dosud Pravoslavná církev provozovala kryptu v rámci výpůjčky. 
Paní Navrátilová vysvětlila, že Pravoslavná církev přišla na odbor OZV s tím, že jim končí platná smlouva o zajištění 
provozu Národního památníku obětí heydrichiády z roku 1996, a to v květnu 2016. Církev z tohoto důvodu požádala HMP 
o prodloužení této smlouvy. Prodloužení původní smlouvy není s ohledem na změnu legislativy možné. Vzhledem ke 
změně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z novely zákona vyplývá, že dotace se poskytují na účel 
určený poskytovatelem v rámci dotačního programu. V rámci OZV MHMP je tímto dotačním programem Grantový 
systém. S ohledem na činnost provozovanou církevní obcí, nelze tento subjekt v grantovém řízení podpořit – nespadá do 
žádného z vypsaných oborů. Jediná možností je, že oddělíme vztah užívací, což provede odbor majetku jako výpůjčku 
katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje – záměr byl již zveřejněn na úřední desce. A vedle toho formou daru – tedy 
v rámci partnerského systému jsme doufali, že budou dostávat podporu na provoz. V tomto roce se navrhuje financovat 
provoz památníku ve výši zbylých 400 000 Kč.  
Takto to bylo konstruováno právně-teď je ale situace jiná. 
Pan Novotný to shrnul, že Pravoslavná církev si přeje i nadále provozovat památník, ale potřebuje na to finanční 
prostředky, vstupné se platí. My užívání nemovitosti budeme chtít využívat tak, že vršek chrámu bude i nadále využívat 
církev jako svůj katedrální chrám a spodek budeme půjčovat Vojenskému historickému ústavu, které je příspěvkovou 
organizací Ministerstva obrany a které provozuje např. Památník Vítkov – kde je vstupné zadarmo. Dotaz pana Novotného 
byl, zda  MHMP bude i této příspěvkové organizaci přispívat? Paní Kaplický odpověděla, že MHMP by mohlo přispívat 
pouze na energie a provoz krypty, vstup by bylo ovšem zadarmo. Projednávání bude zítra. V partnerství se nebude 
Vojenskému historickému ústavu v žádném případě přispívat, tak jak tomu je teď v žádosti Pravoslavné církve na chod, 
jako je to dosud. 
Návrh paní Kaplický je v tuto chvíli nepodpořit toto partnerství Pravoslavné církvi, protože se tam změní subjekt, který by 
to měl ve své správě. 
Pan Kubišta řekl, že je to chybná konstrukce, protože celý památník by bez Pravoslavné církve nebyl, je to historicky 
spojeno se jmény svatého Gorazda II  a činovníky pravoslavné církve jako byli farář Čikl či Miroslav Petřek. Toto řešení je 
technicky možná dobré, ale ideově zcela špatné. 
Pan Novotný konstatoval, že projednávaný materiál se nezabývá majetkovými vztahy, ale partnerstvím a proti návrhu paní 
předsedkyně Kaplický 0 Kč dal protinávrh: 400 000 Kč. 
Hlasování o protinávrhu pana Novotného: 
Pro:   5, Proti:   1, Zdrželi se:   0, návrh byl přijat 
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Paní profesorka Kislingerová označila hlasování za zmatečné, jelikož nezaznělo několik informací ze schůzky se současnými 
provozovateli a paní předsedkyně nemá žádné písemné informace.  
 
Paní Kaplický ještě vysvětlila, že proto vyvolala schůzku se současnými provozovateli, jelikož nevíme, jaký subjekt to bude 
provozovat.  
Pan Kubišta - proběhla schůzka s žadatelem, který to chce provozovat. Koho je to iniciativa zeptal se pan Kubišta, jelikož je 
zmatený. 
Eliška Kaplický odpověděla, že se jedná o komplexní problém, který není možný vyřešit jednoletým partnerstvím. Jedná se 
o kostel v  majetku HMP , který budeme provozovat několik let dopředu, a odbor správy majetku by měl předložit řešení 
na našem příštím výboru.   
Paní Kislingerová navrhuje z důvodu nepřehlednosti přesunout bod na další zasedání výboru, protože výbor nemá 
k dispozici více informací. Paní Navrátilová připomněla, že na minulém zasedání výboru pan ředitel Svoboda informoval 
výbor, že na úřední desce byl zveřejněn záměr o výpůjčce kostela sv. Cyrila a Metoděje a návrh na schválení výpůjčky byl 
zpracován do souhrnného tisku pro jednání Rady HMP. 
Paní Kaplický tedy navrhuje projednat tento bod na zasedání výboru v září, kdy budeme mít dostatek podkladů, a 
omlouvá se, že to nenavrhla na začátku.  
 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Odchod pana Novotného – 5 členů 

8. Partnerství v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
 

Zůstatek finančních prostředků do konce roku 2016 - 4 271 000 Kč. 
 
Jednotlivé žádosti: 
Žadatel č. 023/2016/297 na projekt  IMISCOE , návrh paní Kislingerové: 257 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 024/2016/298 na projekt ohlédnutí k 70. Narozeninám Tomáše Bíma, návrh paní Kislingerové: 300 000 Kč. 
Pan Kubišta nahlásil střet zájmů: 
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. 
Paní Kaplický návrh: 200 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 025/2016/299 na projekt Památky mé země, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 026/2016/300 na projekt Reprezentace dejvického divadla v Londýně, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 027/2016/301 na projekt   Prague European Summit, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel. Návrh nebyl přijat. 
 
Žadatel č. 028/2016/302 na projekt Dny Jeruzaléma 2016, návrh pana radního Wolfa: 150 000 Kč. 
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. 
 
Žadatel č. 029/2016/303 na projekt Noc hotelů, návrh paní Janderové: 300 000 Kč. 
Protinávrh pana Stropnického: 150 000 Kč 
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat. 
Protinávrh: paní Janderové: 300 000 Kč 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat 
 
Žadatel č. 030/2016/304 na projekt   USE-IT , návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Žadatel č. 031/2016/305 na projekt sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, návrh pana radního Wolfa 
nemáme. 
Přesun této žádosti na zasedání výboru v září. 
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Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
I. doporučuje 
přijetí partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 
tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty/akce vybraných žadatelů finanční částkou v celkové výši 
1 557 000 Kč. Radnímu Janu Wolfovi doporučuje předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy 
 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat 
 
Příchod pana Václava Novotného 

 

9. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017  - návrh k projednání 

Předkladatel: Mgr. Jiří Skalický, ředitel OPP MHMP 
 

Tento bod výboru představila paní Mag. Vladíková z odboru OPP s tím, že členům výboru jsou předkládány zásady pro 
poskytování grantů HMP  včetně žádostí o grant a časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů 
HMP vlastníkům památkově významných objektů. Všechny tyto zásady byly již projednány na V. zasedání Komise RHMP 
pro udělování grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních 
objektů. Podstatnou změny jsou tři: 

1. Poskytování veřejné podpory bude nadále výlučně v režimu „de minimis“, nikoliv v režimu blokové výjimky. Tuto 
změnu navrhujeme tento rok z toho důvodu, že, když schvalujeme žádosti v režimu blokové výjimky někdy tak 
dochází k souběhu žádostí z různých veřejných podpor na jeden projekt. Nelze sledovat jednotlivé podpory 
veřejně v  rámci jedné veřejné databáze. Nelze překročit více než 80% uznatelných nákladů na jeden projekt.  

2. Grant nelze poskytnout na obnovu či zachování památkové hodnoty a podstaty objektů ve vlastnictví jiného státu 
z důvodu, že HMP neposkytuje granty ani objektům ve vlastnictví ČR. 

3. Termín podávání žádostí bude dřívější. 

Usnesení:  
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
I. doporučuje 
předložený návrh Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení, Žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 dle přílohy č. 4A a 4B tohoto usnesení (věci nemovité a věci movité), Časového 
harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 
 
II. souhlasí 
s předložením podkladů dle bodu I tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat 
 
10. Prezentace IPR – aktualizace Strategického plánu 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
I. bere na vědomí   
předloženou verzi aktualizaci Strategického plánu HMP k dnešnímu datu. Na základě informace prof. Kislingerové o 
zpracování jejích připomínek ke Strategickému plánu se k nim připojuje. Připomínky tvoří přílohu č. 6 
 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat. 

11. Různé 
Paní Kaplický sdělila, že ještě zbývá  probrat  - Doplnění  člena Grantové komise místo pana Prof. Froňka, který rezignoval 
minulý týden nečekaně. Jedná se o oblast výtvarného umění a zároveň navrhuje tento bod neprojednávat, a to z důvodu, 
že členové výboru nedostali včas nový návrh včetně navrhovaných členů spolu s životopisy od odboru OZV. Pan Novotný 
se přiklání k návrhu paní Kaplický, aby o tom rozhodl sám pan radní z důvodu nedostatku informací a návrh předložil Radě 
HMP. 
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Členové výboru připomínali, že již minule byl materiál o složení grantové komise dán na poslední chvíli – na stůl. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřil: Ing. Václav Novotný, člen Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 

vztahy ZHMP  
Zapsal: Martina Malinová 

 
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 

předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
 

 
 

Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemník Výboru pro kulturu, památkovou 

péči, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP 

 


	+ dle prezenční listiny 28 zástupců odborné veřejnosti
	Paní předsedkyně uvítala členy výboru a členy Grantové komise s tím, že 1. bod jednání výboru je neveřejný. Paní předsedkyně oznámila plánované odchody a příchody členů: ve 13:45 odchod pana Procházky, ve 14:00 odchod pana Kauckého, ve 14:00 odchod pa...
	Pan Novotný navrhl, aby bod jednání  - Divadlo Komedie nebyl zařazen pod bodem č. 11 Různé, ale aby byl to samostatný bod jednání, a aby se nejednalo pouze o informaci, ale aby to bylo projednáno jako bod s usnesením. Navrhuje  tedy  - jako bod č. 5 s...
	Hlasování o upraveném programu:
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Program i zápis byl schválen.
	Ověřovatelem byl navržen ing. Václav Novotný
	Hlasování: 5 Pro – 0  Proti – 1 se zdržel hlasování. Ověřovatel byl zvolen.
	Paní předsedkyně poděkovala členům grantové komise za jejich práci při hodnocení projektů v oblasti kultury a umění.  Paní Kaplický zdůraznila, že výbor se soustavně opírá o bodové hodnocení grantové komise. Následně nastala široká diskuze, která trva...
	Paní předsedkyně uzavřela bod bez usnesení výboru.
	13:07 Příchod paní Janderové
	13:48 odchod Karel Grabein Procházka
	14:00 příchod pana Stropnického
	14:05 příchod paní Kislingerové, odchod pana Kauckého
	14:45 odchod paní Kislingerové
	Pan Novotný shrnul současný stav této záležitosti s tím, že z důvodu, že současný nájemce Divadla Komedie Divadlo Company.CZ ukončil podnájemní smlouvu k 30. dubnu 2016 (a k 31.5.2016 se fakticky Divadlo Company.CZ odstěhovalo) – informace o tom byla ...
	Pan Novotný v minulosti měl několik jednání s řediteli souborů (panem Pařízkem, paní Bergerovou a panem Štěpánkem) a vždy se jednání vedla o tom, že soubory mají málo finančních prostředků, ale nikdy žádný ředitel neřekl, že by debata byla v duchu, že...
	Z novin se dozvídáme, že divadlo Komedie je technicky neprovozovatelné a tak ho chce HMP vrátit. Nájemci a provozovatelé do této doby nic neříkali.
	Skutečností ale je, že nájemní smlouva mezi HMP a Generálním finančním ředitelstvím je platná do roku 2030 – to znamená ještě 14 let a stát nenaléhá na HMP, aby se odtud odstěhovalo.
	Pan Novotný se domnívá, že záměr MHMP je celé divadlo vrátit státu, protože HMMP neví, co s tímto divadelním prostorem má dělat. Zároveň Divadlo Company.CZ obdrželo nízké finanční prostředky v grantovém řízení a ještě k tomu výsledek grantového řízení...
	Paní Kaplický se zmínila, že i na výjezdním zasedání klubu ANO byla problematika Divadla Komedie řešena, a že pan radní Procházka, radní HMP pro majetkovou oblast přislíbil, že se touto problematikou bude zabývat.
	Pan Kubišta sdělil, že se je mu líto, že pan radní zde na jednání není, je mu líto, že se HMP a Generální finanční ředitelství nedohodlo. Generální finanční ředitelství nemá důvod tuto smlouvu vypovídat. Výbor pro kulturu by se neměl řešení této zálež...
	Paní Navrátilová byla účastna jednání pana radního Wolfa na Generálním finančním ředitelství. Generální finanční ředitelství potvrdilo a podepsalo, že „při stávajícím velmi neutěšeném technickém stavu divadelních prostor a naprosté neochotě GFŘ k souh...
	Pan radní Wolf již v únoru 2016 oslovil písemně Generální finanční ředitelství, kde navrhl dvě možné alternativy fungování nebytových prostor – Divadla Komedie.  Za prvé, aby Generální finanční ředitelství převedlo nebytovou jednotku na HMP, které je ...
	Pan generální ředitel uvedl, že mu ani jedna varianta nevyhovuje. HMP nemůže investovat žádné finanční prostředky do majetku státu. Pan generální ředitel sdělil, že ve střednědobém plánu má prodej této nemovitosti a tím by snížil hodnotu této nemovito...
	Pan ředitel Cipro odpověděl panu Novotnému na otázku, proč si nikdo nikdy ze souborů nestěžoval na technický stav divadla - důvod je ten, že kdyby tam přišla kontrola z MHMP – tak by musela okamžitě divadlo zavřít. Před dvěma měsíci pan ředitel Cipro ...
	Mezi odbornou veřejností je již dávno známo, že prostory Divadla Komedie jsou vybydlené, a že finanční prostředky, které soubory obdržely z grantů, šly na uměleckou činnost. Když skončil ředitel Pařízek, veškeré vybavení pořízené jeho souborem bylo př...
	Pan Stropnický zdůraznil, že souhlasí s panem Novotným a že je mu líto, že v žádném z dokumentů co členové výboru obdrželi, nebyla přiložena nájemní smlouva, ani nebyla zmínka o tom, že nájemní smlouva nekončí.  Z materiálů spíše vyplynulo, že nájemní...
	Usnesení:
	Výbor vyzývá pana radního Wolfa, aby s prostorem Divadla Komedie nakládal ve smyslu platné nájemní smlouvy,  zejména aby využil práva nájemníka ve smyslu údržbových prací, aby prostor mohl být nadále využíván v souladu s nájemní smlouvou.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.
	14:45 odchod pan Novotný
	Paní předsedkyně předala slovo paní Navrátilové, aby sdělila, jaký je stav finančních prostředků v rozpočtu k dnešnímu dni pro kategorii partnerství v kultuře – 2 000 000 Kč.
	Jednotlivé žádosti: 5 přítomných
	Žadatel č. 73 na projekt Vrtbovská zahrada, doporučení výboru: 0 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 93 na projekt Pořádání premiér v Divadle Radka Brzobohatého, doporučení výboru: 0 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 94 na projekt A tančím dál, doporučení výboru: 200 000 Kč.
	Hlasování: 1 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
	Žadatel č. 95 na projekt Kupka: soupis olejomaleb, doporučení výboru: 200 000 Kč.
	Hlasování: 1 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
	Žadatel č. 96 na projekt Kulturní osvěžení v kostele, doporučení výboru: 0 Kč.
	14:50 příchod paní Kislingerové – 6 přítomných
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	14:52 příchod pana Novotného – 7 přítomných
	Žadatel č. 97 na projekt Struny dětem 2016, návrh JUDr. Janderové 300 000 Kč.
	Pan Kubišta upřesnil, že se jedná o projekt ve spolupráci Divadla Minor s Novoměstskou radnicí. Pan ředitel Cipro vysvětlil, že žadatel na projekt Struny podzimu odmítli víceletý grant na tento rok a tento projekt byl jeho součástí.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1se zdrželi. Návrh byl přijat.
	14:54 odchod paní Briardové odchod – 6 přítomných
	Žadatel č. 98 na projekt Díky, že můžem, doporučení pana radního Wolfa: 150 000 Kč.
	Žadatel již jednal s  MČ Praha 1, MČ sdělila žadatelům, že nemá-li žadatel jistý program - žádost nemohou schválit.  Žadatel si přeje jen pronajmout prostor Národní třídy a dále pronajímat jí ostatním pořadatelům, kteří si přejí zde realizovat svoje p...
	Pan Stropnický podal protinávrh: 400 000 Kč
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 99 na projekt Ceny paměti národa 2016, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 100 na projekt Jan Kaplický člověk, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč.
	Střet zájmů nahlásila paní Kaplický.
	Žádost se přesouvá na jednání výboru v září.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi. Návrh byl přijat
	Žadatel č. 101 na projekt Jeroným Pražský, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 81 na projekt Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
	Odbor OKM bude tento festival řešit veřejnou zakázkou na podporu propagace Prahy.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 84 na projekt 17. listopad – národní hrdost na Národní, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
	Návrh paní Janderové: 100 000 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 86 na projekt Tragédie na Mississippi, návrh paní Kaplický: 64 000 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 89 na projekt Pražský majáles, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 102 na projekt Pizza Festival, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 103 na projekt Letní stagiona – opera Don Giovanni, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 104 na projekt A přece se točí, návrh paní Kaplický: 250 000 Kč.
	Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
	Návrh pan Stropnického: 100 000 Kč
	Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
	Žadatel č. 105 na projekt Dvě totality stačily, návrh paní Kaplický: 0 Kč.
	Paní Janderová nahlásila střet zájmů.
	Návrh pana Kubišty: 250 000 Kč
	Protinávrh paní Kislingerové: 150 000 Kč
	Hlasování: 5 Pro – 1 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 106 na projekt Mezinárodní houslařská soutěž Praha 2017, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč.
	Protinávrh paní Kislingerové: 400 000 Kč
	Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
	Návrh paní Kaplický: 300 000 Kč
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Celková částka: 1 514 000 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Paní Kaplický společně s panem radním Wolfem a panem radním Hadravou navštívili Národní památník hrdinů heydrichiády. KonstatovaliS,S že by bylo výhodnější pro budoucnost, aby krypta byla oddělena od chrámu a s ohledem i na film, který se natáčel v tě...
	Pan Novotný konstatoval, že je zmaten. Konstatoval, že kostel i krypta je jedna nemovitost. Kostel je k dispozici Pravoslavné církvi, jako výpůjčka HMP. Dosud Pravoslavná církev provozovala kryptu v rámci výpůjčky.
	Paní Navrátilová vysvětlila, že Pravoslavná církev přišla na odbor OZV s tím, že jim končí platná smlouva o zajištění provozu Národního památníku obětí heydrichiády z roku 1996, a to v květnu 2016. Církev z tohoto důvodu požádala HMP o prodloužení tét...
	Takto to bylo konstruováno právně-teď je ale situace jiná.
	Pan Novotný to shrnul, že Pravoslavná církev si přeje i nadále provozovat památník, ale potřebuje na to finanční prostředky, vstupné se platí. My užívání nemovitosti budeme chtít využívat tak, že vršek chrámu bude i nadále využívat církev jako svůj ka...
	Návrh paní Kaplický je v tuto chvíli nepodpořit toto partnerství Pravoslavné církvi, protože se tam změní subjekt, který by to měl ve své správě.
	Pan Kubišta řekl, že je to chybná konstrukce, protože celý památník by bez Pravoslavné církve nebyl, je to historicky spojeno se jmény svatého Gorazda II  a činovníky pravoslavné církve jako byli farář Čikl či Miroslav Petřek. Toto řešení je technicky...
	Pan Novotný konstatoval, že projednávaný materiál se nezabývá majetkovými vztahy, ale partnerstvím a proti návrhu paní předsedkyně Kaplický 0 Kč dal protinávrh: 400 000 Kč.
	Hlasování o protinávrhu pana Novotného:
	Pro:   5, Proti:   1, Zdrželi se:   0, návrh byl přijat
	Paní profesorka Kislingerová označila hlasování za zmatečné, jelikož nezaznělo několik informací ze schůzky se současnými provozovateli a paní předsedkyně nemá žádné písemné informace.
	Paní Kaplický ještě vysvětlila, že proto vyvolala schůzku se současnými provozovateli, jelikož nevíme, jaký subjekt to bude provozovat.
	Pan Kubišta - proběhla schůzka s žadatelem, který to chce provozovat. Koho je to iniciativa zeptal se pan Kubišta, jelikož je zmatený.
	Eliška Kaplický odpověděla, že se jedná o komplexní problém, který není možný vyřešit jednoletým partnerstvím. Jedná se o kostel v  majetku HMP , který budeme provozovat několik let dopředu, a odbor správy majetku by měl předložit řešení na našem příš...
	Paní Kislingerová navrhuje z důvodu nepřehlednosti přesunout bod na další zasedání výboru, protože výbor nemá k dispozici více informací. Paní Navrátilová připomněla, že na minulém zasedání výboru pan ředitel Svoboda informoval výbor, že na úřední des...
	Paní Kaplický tedy navrhuje projednat tento bod na zasedání výboru v září, kdy budeme mít dostatek podkladů, a omlouvá se, že to nenavrhla na začátku.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Odchod pana Novotného – 5 členů
	Zůstatek finančních prostředků do konce roku 2016 - 4 271 000 Kč.
	Jednotlivé žádosti:
	Žadatel č. 023/2016/297 na projekt  IMISCOE , návrh paní Kislingerové: 257 000 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 024/2016/298 na projekt ohlédnutí k 70. Narozeninám Tomáše Bíma, návrh paní Kislingerové: 300 000 Kč.
	Pan Kubišta nahlásil střet zájmů:
	Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
	Paní Kaplický návrh: 200 000 Kč
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 025/2016/299 na projekt Památky mé země, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 026/2016/300 na projekt Reprezentace dejvického divadla v Londýně, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 027/2016/301 na projekt   Prague European Summit, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
	Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel. Návrh nebyl přijat.
	Žadatel č. 028/2016/302 na projekt Dny Jeruzaléma 2016, návrh pana radního Wolfa: 150 000 Kč.
	Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
	Žadatel č. 029/2016/303 na projekt Noc hotelů, návrh paní Janderové: 300 000 Kč.
	Protinávrh pana Stropnického: 150 000 Kč
	Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi. Návrh nebyl přijat.
	Protinávrh: paní Janderové: 300 000 Kč
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat
	Žadatel č. 030/2016/304 na projekt   USE-IT , návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 031/2016/305 na projekt sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, návrh pana radního Wolfa nemáme.
	Přesun této žádosti na zasedání výboru v září.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.
	Usnesení:
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat
	Příchod pana Václava Novotného
	Tento bod výboru představila paní Mag. Vladíková z odboru OPP s tím, že členům výboru jsou předkládány zásady pro poskytování grantů HMP  včetně žádostí o grant a časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů HMP vlastníkům památkově ...
	1. Poskytování veřejné podpory bude nadále výlučně v režimu „de minimis“, nikoliv v režimu blokové výjimky. Tuto změnu navrhujeme tento rok z toho důvodu, že, když schvalujeme žádosti v režimu blokové výjimky někdy tak dochází k souběhu žádostí z různ...
	2. Grant nelze poskytnout na obnovu či zachování památkové hodnoty a podstaty objektů ve vlastnictví jiného státu z důvodu, že HMP neposkytuje granty ani objektům ve vlastnictví ČR.
	3. Termín podávání žádostí bude dřívější.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat
	10. Prezentace IPR – aktualizace Strategického plánu
	Usnesení:
	Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP
	I. bere na vědomí
	předloženou verzi aktualizaci Strategického plánu HMP k dnešnímu datu. Na základě informace prof. Kislingerové o zpracování jejích připomínek ke Strategickému plánu se k nim připojuje. Připomínky tvoří přílohu č. 6
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi. Návrh byl přijat.

