MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
KOMISE GRANTOVÁ, ZAHRANIČNÍ
A PRO SPORT

Zápis z jednání komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti
Rady MČ Praha 4 – Zápis č. 5/2020

Datum:

5. března 2020, od 17:00 hodin

Předseda komise:

MUDr. Klára Cingrošová

Přítomní členové:

Bc. Verona Ballay, Ing. Josef Svoboda, BcA. Vilém Petras, Josef Vlach,
Lucie Rozmánková, Jan Hušbauer

Omluveni:

Robert Kalkus

Hosté:

Bc. Michal Hroza
Mgr. Daniela Kazdová
Mgr. Iva Kotvová

Veřejnost:
Tajemník:

Petra Malinová, DiS.

Program:

1)

Projednání žádostí o kulturní dotace 2020

2)

Různé

Předsedkyně Komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti (dále jen „komise“) přivítala
všechny přítomné členy a hosty. Představila program zasedání komise, který byl počtem 8:0:0 schválen
bez připomínek
1) Projednání žádostí o dotace kultura na rok 2020
Pan místostarosta Hroza seznámil členy komise s dotacemi na podporu kulturní činnosti pro rok
2020 a částkou na ně vymezenou ve výši 2 600 000,- Kč.
Dále představil jednotlivé programy a členy komise blíže seznámil s jednotlivými žádostmi a
navrhovanými částkami.

Program č. I. - Dotace na podporu jednotlivých kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích
projektů realizovaných na území MČ Praha 4 vč. projektů zaměřených na oživení historické
paměti a doprovodných kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích programů farmářských
trhů
- Projekt č. 4/I. (Divadlo Na Jezerce s.r.o.) pí. Ballay navrhuje snížení ze 100 000,- Kč na
50 000,- Kč
Hlasování :
pro snížení částky
2
proti snížení částky 4
zdrželo se
2
Návrh nebyl přijat.
-

Projekt č. 15/I. ( P & J Music s.r.o.) – p. Vlach se dotazoval na počet udávaných
návštěvníků koncertu. V projektu bylo udáno 30 osob z MČ Praha 4. P. Hroza upřesnil, že se
jedná o návštěvnost jednoho koncertu ze všech a upřesnil místo konání koncertů. Koncerty
se konají na Nuselské radnici.
P. Vlach návrhuje na snížení dotace ze 70 000,- Kč na 50 000,- Kč
Hlasování :
pro snížení částky
2
proti snížení částky 4
zdrželo se
2
Návrh nebyl přijat.

-

Projekt č. 14/I. ( Slow Food Prague z.s.)– pí. Ballay navrhuje zvýšení dotace z 20 000,Kč na 30 000,- Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 5
proti zvýšení částky 1
zdrželo se
2
Návrh byl přijat.

-

Projekt č. 22/I. (A2, o.p.s.) – p. Petras navrhuje zvýšení z 0,- Kč na 10 000,- Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 3
proti zvýšení částky 3
zdrželo se
2
Návrh nebyl přijat.

-

Projekt č. 23/I. (Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 – Nusle) –
p. Svoboda navrhuje zvýšení ze 40 000,- Kč na 50 000,- Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 7
proti zvýšení částky 0
zdrželo se
1
Návrh byl přijat.

Dále bylo jednáno o podpoře divadel působících na městské části Praha 4, kdy se pí. Ballay
dotazovala, proč se některá divadla podporují více a jiná méně. Zda je snaha vyzdvihovat divadlo
Na Jezerce a přidělovat vyšší dotace.
Interpelace p. Hroza : navrhuje symbolicky podporovat určitá představení velkých divadel na
MČ Praha 4. Velká divadla mají vyšší finanční nároky na vystoupení oproti menším divadlům,
divadelní inscenace jsou dražší. Není přijatelné dělit finanční prostředky podle vzorce.
Interpelace pí. Kotvová : pokud se týká divadla Na Jezerce, nebude mít špatnou ekonomiku,
vzhledem k tomu, má na své inscenace stále vyprodáno a je to jedno z vyhlášených pražských
kamenných divadel.
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Interpelace p. Svoboda : přiklání se k interpelaci p. Hrozy.
.
Hlasování o přijetí a přidělených částkách kulturní komisí v programu č. I.
Hlasování : pro
8
proti
0
zdrželo se
0
Návrh byl přijat.
Program č. II - Dotace na podporu neformálních sousedských setkání na území městské části
Praha 4
- Projekt č. 6/II. (Auto*Mat, z.s. )– pí. Ballay navrhuje zvýšit z 20 000,- Kč na 30 000,- Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 3
proti zvýšení částky 0
zdrželo se
5
Návrh nebyl přijat.
p. Svoboda navrhuje vyřadit projekt č. 12/II. – návrh byl p. Svobodou stažen před hlasováním.
Hlasování o přijetí a přidělených částkách kulturní komisí v programu č. II.
Hlasování : pro
6
proti
0
zdrželo se
2
Návrh byl přijat.
Program č. III. - Dotace na podporu celoroční umělecké činnosti subjektů zajišťujících
soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Prahy 4 nebo realizujících své projekty na
území MČ Prahy 4
- Projekt č. 3/III. (Sklep sobě,z.s.)– pí. Ballay navrhuje zvýšit z 200 000,- Kč na 240 000,Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 3
proti zvýšení částky 2
zdrželo se
3
Návrh nebyl přijat.
-

Projekt č. 6/III. (A2, o.p.s)– p. Petras navrhuje zvýšit z 0,- Kč na 10 000,- Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 5
proti zvýšení částky 0
zdrželo se
3
Návrh byl přijat.

-

Projekt č. 8/III (Archiv výtvarného umění). – p. Vlach navrhuje zvýšit z 20 000,- Kč na
25 000,- Kč
Hlasování :
pro zvýšení částky 5
proti zvýšení částky 0
zdrželo se
3
Návrh byl přijat.
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Projekt č.12/III (Divadlo Na Fidlovačce s.r.o.): dotace byla navržena i když žádost byla podána
se zpožděním, neboť byl důvod pozdního podání žádosti řádně doložen (zahraniční pobyt)
Hlasování o přijetí a přidělených částkách kulturní komisí v programu č. III.
Hlasování : pro
8
proti
0
zdrželo se
0
Návrh byl přijat.
Pro jednotlivé dotační programy bylo navrženo odbornou komisí pro rok 2020:
- Program č. I.
1 115 000,- Kč
- Program č. II
130 000,- Kč
- Program č. III.
1 345 000,- Kč
2) Různé
- Interpelace ke kulturním akcím z roku 2019 byly panem místostarostou Hrozou již
zodpovězeny a budou zaslány všem členům kulturní komise. Toto bude předmětem dalšího
zasedání komise.
-

Požadavek na koncepci kulturních akcí - členové komise požadují další zasedání komise
k projednání tohoto tématu, ideálně v týdnu od 9.3.2020. Datum bude upřesněno ASAP.

MUDr. Klára Cingrošová
předsedkyně komise

Zapsala tajemnice komise
Rozdělovník: členové komise, organizační oddělení, tajemník ÚMČ Praha 4
Přílohy:
1) prezenční listina + přihlášení hosté z řad veřejnosti
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