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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 14. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 4. 

10. 2017 ve 13:00 hod. 

1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni:  MgA. Eliška Kaplický Fuchsová (předsedkyně), PhDr. Lukáš Kaucký (místopředseda), Mgr. Albert   

Kubišta, Ing. Václav Novotný, PhDr. Helena  Briardová, prof. Ing. Eva Kislingerová, Csc., JUDr. 
Jaroslava Janderová,   Ing. Karel Grabein  Procházka, Mgr. Zuzana Navrátilová  

  

Omluveni: PhDr. Matěj Stropnický  

Nepřítomni:   

Hosté: ředitel Městské knihovny v Praze, RNDr. Tomáš Řehák, Kateřina Bajo 
dle prezenční listiny 24 zástupců odborné veřejnosti 

   

Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP      

 

Text zahájení: 
Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele 

4. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 

5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

6. Individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2017 

7. návrh na přerozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 

8. Informace o Nadaci výtvarného umění Mánes (pouze ústní informace) 

9. Prezentace Kafkův dům 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v září 2017 

11. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v srpnu - září 2017 

12. Různé 

 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
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1. Úvod 

 
Výbor začal své zasedání v 13:05 hodin a byl usnášeníschopný. Paní předsedkyně následně přistoupila 
k jednání o programu výboru a omluvila pana  Matěje Stropnického a  dále sdělila, že  paní Prof. 
Kislingerová  musí  z výboru  odejít dříve a to ve 14:30 hodin. 
 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 
 

Schválení zápisu: 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.  
Zápis byl schválen. 
 
Schválení programu: 
Paní předsedkyně se zeptala členů výboru, zda má někdo z členů výboru návrh do programu tohoto 
výboru.  Nikdo z členů výboru žádný návrh nepřednesl a tak paní předsedkyně přistoupila k hlasování. 
 Hlasování o programu 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.   
Program výboru byl schválen. 

3. Volba ověřovatele 
Ověřovatelem byl navržen  Ing. Václav Novotný. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

 4. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Jednotlivé žádosti: 
Žadatel č. 141 na projekt památník obětem totalit, jejichž symbolem je popravená Milada Horáková. 
Paní předsedkyně uvedla, že se s panem radním Wolfem ztotožnili v tom, že tento požadavek o IUD by 
měl být posuzován v rámci materiálu Strategie programu „2% na umění“ pořizování uměleckých děl do 
veřejného prostoru hl. m. Prahy, který vypracovává IPR a který již byl  v dubnu letošního roku 
předložen tomuto výboru a do dnešního dne nebyl stále paní náměstkyní Kolínskou předložen na 
projednání Rady HMP.  Otázkou zůstává, zda by tento materiál neměl být předložen příslušným radním 
za kulturu, tak, jak je požadováno ze všech stran. Sochy do veřejného prostoru by se měly financova 
z již alokované částky rozpočtu  HMP - 135 mil Kč, která byla pro tento účel zřízena a která  již na tento 
rok tvoří rezervu kapitálových výdajů  v rozpočtové kap. 06. Paní předsedkyně na tomto názoru trvá 
z důvodu koncepčnosti. V budoucnu by komise odborníků systematicky a zcela transparentně 
doporučovala Radě HMP  umělecká díla ve veřejném prostoru a dávala by jí své posudky. 
Vyhoví-li tento výbor nesystémově této žádosti,  bude  v budoucnosti zavalen podobnými žádostmi o 
instalaci soch ve veřejném prostoru od dalších městských částí, které organizují výtvarné soutěže.  
Následně proběhla široká diskuze, kde zaznělo, že se nejedná o figurativní památník Milady Horákové, 
ale o památník obětem totalit. 
Paní prof. Kislingerová sdělila, jelikož nejsou ještě stanovena závazná pravidla na čerpání finančních 
prostředků z této kapitoly, navrhuje pouze pro tento případ čerpání finančních prostředků z rezervy pana 
radního Wolfa s tím, že po schválení pravidel budou finanční prostředky zpět do příslušné kapitoly 
refundovány. 
Usnesení: 
Výbor vyzývá: 
1. Radního pro kulturu p. Wolfa, aby žádost č. 141 – Klub Dr. Milady Horákové, předložil urychleně 
v rámci tisku do Rady HMP s tím, že tato žádost o IUD bude řešena z rezervy kap. 06 – 135 mil. 
kapitálových výdajů určených na  program „2% na umění“ pořizování uměleckých děl do veřejného 
prostoru hl. m. Prahy“. 
2. Paní náměstkyni Kolínskou k urychlenému předložení manuálu „2% na umění“ pořizování 
uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy Radě HMP ke schválení. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
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Žadatel č. 152 na projekt koncert pro Prader Wili, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č 153 na projekt Vivat Luboš Plný, návrh pana radního Wolfa:  200 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 154 na projekt I Ježíšek má rád rocknroll, návrh pana radního Wolfa: 45 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 155 na projekt výstava Manamana, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 156 na projekt  Syrová Letná, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Žadatel čerpá grant  HMP na celoroční činnost subjektu, která zahrnuje i realizaci výstav 
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žadatel č. 157 na projekt česká Bible v průběhu staletí, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 158 na projekt Praha-světová památka UNESCO – výstavní expozice, návrh pana radního 
Wolfa: 100 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 159  na projekt  Příprava Tříkrálového průvodu, návrh pana radního Wolfa 150 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 160 na projekt výstava 100 let pražské architektury, návrh pana radního Wolfa:150 000   Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 

 
Usnesení: výbor doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům 
v oblasti kultury v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze 
Celková částka přidělené dotace: 1 045 000 Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Žadatel č. 1 na projekt České doteky hudby, návrh pana radního Wolfa: přesun žádosti na prosincové 
zasedání výboru, žadatel má zažádáno o grant HMP pro rok 2018, je třeba vyčkat rozhodnutí Grantové 
komise HMP. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 

6. Individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2017 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Jednotlivé žádosti: 
Žadatel č. 031/2017/032 na projekt Stříbrné vánoční trhy, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žadatel č. 032/2017/033 na projekt Talenty světové opery, návrh paní Dr. Janderové: 150 000 Kč. 
Protinávrh Elišky Kaplický: 200 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Usnesení: výbor doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům 
v oblasti cestovního ruchu v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze 
Celková částka přidělené dotace:  200  000 Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

7. Návrh na přerozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných objektů 
v roce 2017 

Předkladatel: Mgr. Jiří Skalický, ředitel OPP MHMP 
 
Pan ředitel Skalický předložil materiál týkající se přerozdělení finančních prostředků z kap 0680 – granty. 
V letošním roce se jedná o částku 7 765 000 Kč, která byla vrácena z důvodů, že žadatelé abdikovali na 
navrženou částku nebo nebyli schopni zorganizovat výběrové řízení nebo si rozmysleli, že v letošním roce 
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chtějí realizovat danou rekonstrukci. Celý předkládaný materiál byl projednán Komisí RHMP pro 
udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních 
objektů a je takto výboru předkládán.  Po projednání materiálu touto komisí, při administraci projektů, ale 
jeden z již přidělených grantů nesplnil po formální stránce technické požadavky  –  jedná se objekt 
Nerudova ul. 205/02.  Z tohoto důvodu je žádán výbor, aby tato nevyužitá částka ve výši 650 000 Kč byla 
ještě přerozdělena na obnovu hradeb národní kulturní památky Vyšehrad. Paní předsedkyně poděkovala 
panu řediteli Skalickému za podané informace. 
Výbor  
I. bere na vědomí 
informaci o nepřidělených, nepřijatých, krácených a neproplacených finančních prostředcích roku 2017 v 
celkové výši 7 765 000 Kč - granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 dle přílohy č. 
1 a 2 tohoto usnesení 
II. doporučuje 
návrh nového přerozdělení nepřidělených, nepřijatých, krácených a neproplacených finančních prostředků 
roku 2017 v celkové výši 4 915 000 Kč - poskytnutím účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na opravu a 
obnovu památkově významných objektů žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.  
návrh nového přerozdělení nepřidělených, nepřijatých, krácených a neproplacených finančních prostředků 
roku 2017 v celkové výši  
2 850 000 Kč - navýšením neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Národní kulturní památka 
Vyšehrad o stejnou částku účelově na opravu gotické hradební zdi za Šipkou v areálu objektu. 
III. nedoporučuje 
z nepřidělených, nepřijatých, krácených a neproplacených finančních prostředků roku 2017 poskytnutí 
účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na opravu a obnovu památkově významných objektů žadatelům 
uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení 
IV. souhlasí 
s předložením návrhu dle bodu I. - III. Toho usnesení do Rady HMP a následně do Zastupitelstva HMP 
k projednání a schválení 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

8. Informace o Nadaci výtvarného umění Mánes (pouze ústní informace) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
Paní předsedkyně sdělila, že jsme jako podklad k tomuto bodu dostali od pana předsedy Nadace, pana 
Kuthana pouze účetní závěrku s auditem za rok 2016. Jelikož jsme doposud od Nadace českého výtvarného 
umění nezískali požadované relevantní ekonomické informace se závazky Nadace, včetně odhadní prodejní 
ceny za nemovitost, po příslibu o dodání požadovaného pan Kuthan informace dodá na příští zasedání 
tohoto výboru  do 8. listopadu 2017. 
 

9.      Prezentace Kafkův dům 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

Odchod prof. Kislingerové a  PhDr. Kauckého  ve 14.30 hod. 
 
Prezentaci přednesl ředitel Městské knihovny v Praze, pan Řehák. Pan ředitel Řehák navrhl formálnější 
postup výběru uchazečů  pro rezidenční bydlení  s tím, že by uchazeče o rezidenční bydlení  i nadále 
vybírala příslušná odborná komise, která by se měla  ale rozšířit a její závěry a doporučení by  následně 
měla  předložit  Radě HMP podobně jako je to u grantů. Paní předsedkyně navrhla, aby se výbor zabýval 
složením této odborné komise po rekonstrukci objektu.  
Pan radní Procházka informoval členy výboru, že smlouva se zhotovitelem byla již podepsána a že 
plánovaná rekonstrukce má trvat 450 dní a to do 25. 12. 2018. 
Usnesení  
Výbor souhlasí s navrženým využitím prostor domu č.24/3 na náměstí Franze Kafky jako inspirativního 
místa Prahy  města literatury. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

10. Informace - přehled tisků zpracovaných OPP MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v září 2017 

Předkladatel: Mgr. Jiří Skalický, ředitel OPP MHMP 
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11. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v srpnu - září 
2017 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
 

12.   Různé 
Paní Kreuzmanová  přednesla příspěvek k problematice postupu minulého grantového řízení v oboru tanec 
a nonverbální umění v souvislosti s přechodem nového cirkusu do této oblasti kategorizace.  Vysvětlila, že 
v této souvislosti se změnou kategorizace došlo i ke krácení finančních prostředků pro obor tanec i při 
současném bodovém navýšení hodnocení subjektů. Přerozdělením finančních prostředků na víceleté granty 
na jednotlivé obory vznikla skutečnost, že část nového cirkusu se přesunula do oboru tanec (  projekt Letní 
Letná s 5 mil Kč a Cirqeon s 1.2mil Kč). Nárůst finančních požadavků na víceleté granty v tomto oboru 
nebyl zohledněn. Komplexní přerozdělení prostředků není podloženo zevrubnou analýzou potřebnosti 
jednotlivých oborů. Oblast tance a nonverbálního umění představuje méně než 2% z umění a je silně 
podfinancováno. A vlastně jako jediný bor nemá žádnou instituci a ani příspěvkovou organizaci. Paní 
Kreuzmanová žádá výbor, aby se tímto problémem zabýval, a aby zadal požadovanou analýzu.  Paní 
předsedkyně vysvětlila, že odbor KUC na požadavek tohoto výboru již  zadal tuto analýzu potřebnosti  
Divadelním  ústavu a výsledkem analýzy  bylo  konstatování, že  by nedoporučovali alokovat  finanční 
prostředky na jednotlivé obory,  ale bohužel též  neměli podrobné informace. Paní tajemnice vysvětlila, že 
orientační analýza vyhotovená Divadelním ústavem byla již výboru předložena a jedním z určujících 
závěrů této orientační analýzy bylo,  že  nedoporučují MHMP, aby pro Grantovou komisi HMP  byly 
finanční prostředky rozdělovány dle  jednotlivých oborů,  ale aby  Grantová komise HMP  posuzovala 
projekty  dle kvality jednotlivých projektů a ne podle vyčleněné částky na ten který obor. A takto je to i 
uvedeno v grantových zásadách HMP . Dříve Grantová komise opravdu posuzovala jednotlivé grantové 
projekty a nedělila si finanční prostředky dle oborů. 
Odbor KUC nyní s IPREM pracuje na tvorbě zadání a cílech analýzy potřebnosti oborů, rozvoje 
jednotlivých oborů i ve srovnání se zahraničím.  

 
Konec zasedání výboru v 15:35 hodin. 
Příští zasedání výboru 8. 11. 2017 ve 13 hodin. 
 

 

 
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemnice Výboru pro kulturu, 

            památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
         ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
 
 
Ověřil:  Ing. Václav Novotný 
Zapsal:  Mgr. Zuzana Navrátilová 
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	Paní prof. Kislingerová sdělila, jelikož nejsou ještě stanovena závazná pravidla na čerpání finančních prostředků z této kapitoly, navrhuje pouze pro tento případ čerpání finančních prostředků z rezervy pana radního Wolfa s tím, že po schválení pravid...
	Usnesení:
	Výbor vyzývá:
	1. Radního pro kulturu p. Wolfa, aby žádost č. 141 – Klub Dr. Milady Horákové, předložil urychleně v rámci tisku do Rady HMP s tím, že tato žádost o IUD bude řešena z rezervy kap. 06 – 135 mil. kapitálových výdajů určených na  program „2% na umění“ po...
	2. Paní náměstkyni Kolínskou k urychlenému předložení manuálu „2% na umění“ pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy Radě HMP ke schválení.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 152 na projekt koncert pro Prader Wili, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č 153 na projekt Vivat Luboš Plný, návrh pana radního Wolfa:  200 000 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 154 na projekt I Ježíšek má rád rocknroll, návrh pana radního Wolfa: 45 000 Kč.
	Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 155 na projekt výstava Manamana, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 156 na projekt  Syrová Letná, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč
	Žadatel čerpá grant  HMP na celoroční činnost subjektu, která zahrnuje i realizaci výstav
	Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
	Žadatel č. 157 na projekt česká Bible v průběhu staletí, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč.
	Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 158 na projekt Praha-světová památka UNESCO – výstavní expozice, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč.
	Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 159  na projekt  Příprava Tříkrálového průvodu, návrh pana radního Wolfa 150 000 Kč.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Žadatel č. 160 na projekt výstava 100 let pražské architektury, návrh pana radního Wolfa:150 000   Kč.
	Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Usnesení: výbor doporučuje
	radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v oblasti kultury v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze
	Celková částka přidělené dotace: 1 045 000 Kč
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
	Žadatel č. 1 na projekt České doteky hudby, návrh pana radního Wolfa: přesun žádosti na prosincové zasedání výboru, žadatel má zažádáno o grant HMP pro rok 2018, je třeba vyčkat rozhodnutí Grantové komise HMP.
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
	Jednotlivé žádosti:
	Žadatel č. 031/2017/032 na projekt Stříbrné vánoční trhy, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč
	Hlasování: 4 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
	Žadatel č. 032/2017/033 na projekt Talenty světové opery, návrh paní Dr. Janderové: 150 000 Kč.
	Protinávrh Elišky Kaplický: 200 000 Kč.
	Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat.
	Usnesení: výbor doporučuje
	radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v oblasti cestovního ruchu v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze
	Celková částka přidělené dotace:  200  000 Kč
	Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
	Paní předsedkyně sdělila, že jsme jako podklad k tomuto bodu dostali od pana předsedy Nadace, pana Kuthana pouze účetní závěrku s auditem za rok 2016. Jelikož jsme doposud od Nadace českého výtvarného umění nezískali požadované relevantní ekonomické i...
	9.      Prezentace Kafkův dům
	Prezentaci přednesl ředitel Městské knihovny v Praze, pan Řehák. Pan ředitel Řehák navrhl formálnější postup výběru uchazečů  pro rezidenční bydlení  s tím, že by uchazeče o rezidenční bydlení  i nadále vybírala příslušná odborná komise, která by se m...
	Pan radní Procházka informoval členy výboru, že smlouva se zhotovitelem byla již podepsána a že plánovaná rekonstrukce má trvat 450 dní a to do 25. 12. 2018.
	Usnesení
	Výbor souhlasí s navrženým využitím prostor domu č.24/3 na náměstí Franze Kafky jako inspirativního místa Prahy  města literatury.
	Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.
	Paní Kreuzmanová  přednesla příspěvek k problematice postupu minulého grantového řízení v oboru tanec a nonverbální umění v souvislosti s přechodem nového cirkusu do této oblasti kategorizace.  Vysvětlila, že v této souvislosti se změnou kategorizace ...
	Odbor KUC nyní s IPREM pracuje na tvorbě zadání a cílech analýzy potřebnosti oborů, rozvoje jednotlivých oborů i ve srovnání se zahraničím.
	Konec zasedání výboru v 15:35 hodin.
	Příští zasedání výboru 8. 11. 2017 ve 13 hodin.

