ZÁPIS
z jednání Kulturní komise
Datum: 21. června 2011
Čas: 17.00 – 19.00 hodin
Přítomni: Ing. Jan Srb, Tomáš Kalousek, Milan Horvát, Bc. Martina
Šandová, Ing. Bc. Jan Holub, MgA. Ak.soch. Kateřina Trčková
Omluveni: Bc. Ondřej Pecha
Program:
1) stanovisko Kulturní komise k poskytnutí finančního daru z Fondu obnovy
a rozvoje – žádost Římskokatolické farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
( včetně souhlasu se změnou účelu daru na jinou závažnější součást oprav
budovy, než je rekonstrukce vnitřního osvětlení kostela, dle doporučení
Výboru pro ÚR )
2) doporučení KK Radě MČ v souvislosti s přípravou a realizací projektu
podpořeného finančně MK ČR – turistická příručka – „Kostel
nejsvětějšího Srdce Páně ve vztahu k pražské památkové rezervaci a
památkám UNESCO“
3) návrh na zápis do Knihy cti – Eduard Marek
4) návrh na zápis do Knihy cti – Zita Kabátová
5) žádost o finanční podporu průběžného vydávání díla J. Seiferta
6) návrh na vypsání soutěže na zhotovení umělecké plastiky k 110. výročí
narození J.Seiferta
7) žádost výtvarníka F. Skály o podporu realizace jeho výtvarného záměru –
trafika – dub v prostoru křížení ulic Seifertova, Táboritská, Lipanská,
Chelčického
8) pořádání kulturních akcí na Parukářce – stížnost občana
9) doporučení KK Radě MČ v souvislosti s přípravou projektu 3. ročníku
Dnů žižkovského kulturního dědictví

1. Stanovisko Kulturní komise k poskytnutí finančního daru z Fondu
obnovy a rozvoje – žádost Římskokatolické farnosti Nejsvětějšího Srdce
Páně
Členové komise vzali na vědomí změnu účelu žádosti , která byla
projednána Výborem pro územní rozvoj. Místo rekonstrukce vnitřního osvětlení
se bude jednat o poskytnutí daru na závažnější součást oprav budovy, na
rekonstrukci sociálního zařízení. Vzhledem k tomu, že na tuto opravu není
v současnosti zpracován projekt a cenová kalkulace, vydává kulturní komise

předběžné souhlasné stanovisko, které bude potvrzeno v srpnu, a to na základě
dodání nové žádosti obsahující změnu účelu na rekonstrukci sociálního zařízení
a výši nákladů.
PRO: 6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
PROTI:0
2. Doporučení KK Radě MČ v souvislosti s přípravou a realizací
projektu podpořeného finančně MK ČR – turistická příručka – „Kostel
nejsvětějšího Srdce Páně ve vztahu k pražské památkové rezervaci a
památkám UNESCO“
Projekt byl iniciován MK ČR v souvislosti s chystanou slovinsko českou
nominací kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech na zápis do
Seznamu památek UNESCO. Návrh projektu byl odevzdán Odborem kultury
v lednu letošního roku a potvrzení MK ČR o poskytnutí příspěvku a zařazení do
Programu podpory památek UNESCO MK ČR, obdržela městská část v květnu
letošního roku.
Projekt předpokládá zpracování publikace o rozsahu cca 50 stran, v níž budou
fotografie, text a orientační údaje zachycující podstatu a historii uvedené
architektury, a to v kontextu městské památkové rezervace, zejména památek
zapsaných do Seznamu UNESCO a památek na území MČ Praha 3.
Rozpočet projektu je 569.000,- Kč včetně DPH, z toho dotace MK ČR je ve výši
269.000,- Kč.
Šestitisícový náklad bude mít českou, anglickou, německou a případně
slovinskou mutaci. Publikace bude dokončena v listopadu letošního roku a
distribuována do info center. Kulturní komise doporučuje Radě MČ schválit
realizaci tohoto projektu a zároveň navrhuje připravit rozšířený koncept
projektu podpory prezentace včetně dalších jazykových mutací do rozpočtu
Odboru kultury na rok 2012 a zahájit jednání se slovinskou stranou o případném
partnerství na tomto projektu.
PRO :
6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ :0
PROTI:0

3. Návrh na zápis do Knihy cti – Eduard Marek
Členové kulturní komise souhlasí a doporučují Radě MČ zapsat pana Eduarda
Marka do Knihy cti.
PRO :
6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0

PROTI:0
4. Návrh na zápis do Knihy cti – Zita Kabátová
Členové kulturní komise nedoporučují zapsat paní Zitu Kabátovou do Knihy cti.
Kulturní komise poukazuje na doporučení, že vhodnými kandidáty jsou
osobnosti, které významnými činy a výrazným způsobem přispěly k dobrému
jménu nebo prospěchu městské části Praha 3 nebo se staly svým celoživotním
postojem či dílem, významnými a váženými občany městské části ( US RMČ
č.152 ze dne 3.6. 1992)
PRO :
6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0
5. žádost o finanční podporu průběžného vydávání díla J. Seiferta
Členové kulturní komise podporují rozhodnutí grantového výboru a
doporučují požádat o finanční podporu v příštích letech.
PRO :
6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0
6. návrh na vypsání soutěže na zhotovení umělecké plastiky k 110. výročí
narození J.Seiferta
Členové komise obdrželi podklady k prostudování a dohodli se na
projednání tohoto bodu na příští schůzi kulturní komise.
PRO :
6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0
7. žádost výtvarníka F. Skály o podporu realizace jeho výtvarného
záměru – trafika – dub v prostoru křížení ulic Seifertova, Táboritská,
Lipanská, Chelčického
Myšlenka výtvarného záměru byla členy komise hodnocena kladně, avšak
vzhledem k tomu, že nelze ovlivnit vlastníka pozemku, na kterém by měl
být záměr realizován, doporučuje kulturní komise ve spolupráci

s Odborem majetku hledat jinou vhodnou alternativní lokalitu pro
realizaci tohoto zajímavého projektu.
PRO :
6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0
8. pořádání kulturních akcí na Parukářce – stížnost občana
Materiál bude předán tiskovému mluvčímu pro vypracování odpovědi
ve smyslu předložené korespondence.
PRO :
6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0
9. doporučení KK Radě MČ v souvislosti s přípravou projektu
3. ročníku Dnů žižkovského kulturního dědictví
Kulturní komise doporučuje Radě MČ projekt k realizaci.
PRO :
6
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0
PROTI:0

Další jednání Kulturní komise se uskuteční 9.8. v 17 hod.
V Praze dne 21. června 2011
Zapsala: PhDr. Eva Hájková

Ing. Jan Srb
předseda Kulturní komise

