Městská část Praha 3
Úřad městské části
Kulturní komise

Zápis z jednání kulturní komise č. 5
Datum jednání:

6. 10. 2020

Místo jednání:

distanční formou videokonference MS Teams

Začátek jednání:

17.00 h

Konec jednání:

18.20 h

Jednání řídil:

Robert Pecka

Počet přítomných členů:

7, komise je usnášeníschopná

Přítomní:

Robert Pecka,
Irena Kryštůfková,
Linda Urbánková,
Alexander Bellu,
Vladimír Lieberzeit,
Anna Gümplová,
Zdena Štěpánková.

Omluveni:

Gabriela Pecićová
Martin Sumerauer

Přítomní hosté:

Pavel Křeček,
Marie Kašparová,
Pavel Trojan,
Filip Stome.
Matěj Michalk Žaloudek

Počet stran:

4

Tajemník:

Eva Hájková

Ověřovatel zápisu:

Zdena Štěpánková

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Pravidelná informace ředitelky PO Za Trojku o činnosti organizace
Náměty na pojmenování ulic, veřejných prostranství rozvojového území NNŽ po osobnostech
II. odboje
Informace o dotačním řízení v oblasti kultury na rok 2021
Nákup uměleckých děl
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7.

Různé

Radní pro kulturu P. Křeček požádal o stažení bodu Nákup uměleckých děl.
Upravený program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Pravidelná informace ředitelky PO Za Trojku o činnosti organizace
4. Náměty na pojmenování ulic, veřejných prostranství rozvojového území NNŽ po osobnostech
II. odboje
5. Informace o dotačním řízení v oblasti kultury na rok 2021
6. Různé
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno
Kulturní komise RMČ schvaluje zápis z jednání č. 4 ze dne 9. 6. 2020.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

1. Pravidelná informace ředitelky PO Za Trojku o činnosti organizace
Ředitelka PO Za Trojku M. Kašparová informovala o aktuální situaci v organizaci. Představila charakter
programu v KC Vozovna a v Atriu na Žižkově. Vyhodnotila festival Žižkovská loutka a zapojení
organizace do projektu Zažít město jinak v úzké součinnosti s městskou knihovnou, účast v projektu
významně přispěla k etablování v lokalitě. Dále informovala o zrušených akcích v říjnu, v souvislosti
s opatřeními proti šíření Covid – 19. Zrušeny jsou všechny akce Fresh senioru, Kytkobraní a dušičkový
program. Abonentní koncertní řada je přesunuta na jaro. Plánovaná výstava zaměřená na školy byla
také odložena. Informovala o ztrátách v příjmu z pronájmů, rušeny jsou absolventské koncerty
a podobné akce. Zmínila se rovněž o návrhu rozpočtu na rok 2021, kde mimo jiné počítá s podáním
grantových žádosti na MK ČR. Informovala také o rozhodnutí ukončit spolupráci se stávajícím
nájemcem kavárny v Atriu, zejména z důvodu porušování smluvních podmínek a komplikované
komunikace. Nový nájemce je hledán otevřenou výzvou, do které se přihlásilo 11 projektů, z nich 4 byly
vybrány do užšího výběru, jsou posuzovány dle nastavených kritérií, probíhá vyhodnocení, aby mohl 1.
11. nastoupit nový nájemce kavárny. Současně probíhá vyjednávání se stávajícím nájemcem o odkupu
majetku, který do kavárny pořídil na vlastní náklady. Radní P. Křeček doplnil další poznatky
k neprodloužení smlouvy se stávajícím nájemcem, jednalo se o četné stížnosti na porušování nočního
klidu obyvatel okolních domů. Městská policie vyjížděla v období květen -červenec 13 x, některé výjezdy
byly s negativním výsledkem, bez pochybení, v jednom případě byla udělena pokuta, v několika dalších
domluva. Dále byl osloven po skončení zářijového zastupitelstva jedním z provozovatelů kavárny
a několika občany s peticí za zachování stávajícího nájemce. Následně mu byla tato petice doručena
formou scanu. Konzultoval další postup s Odborem kontrolním, který upozornil na některé formální
nedostatky, současně petice nesplňuje početní podmínku pro projednání zastupitelstvem.
Na doporučení Odboru kontrolního informoval radní tímto kulturní komisi o petici a přečetl její znění.
Na petici chystá odpověď s argumenty, které vedly k ukončení další spolupráce s tímto nájemcem.
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Tajemnice komise krátce informovala o aktuálním dění v ŽDJC. Soubor Divadla Járy Cimrmana hraje
od 4. 10. opět představení, divadlo bude v následujících čtrnácti dnech normálně fungovat, jen bude
uzavřen bar.
K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

2. Náměty na pojmenování ulic, veřejných prostranství rozvojového území
NNŽ po osobnostech II. odboje
Členové komise obdrželi v souladu se zápisem z jednání komise č. 4 tematické okruhy osobností II.
odboje (Květnové povstání, odbojová činnost, heydrichiáda) s návrhy pojmenování veřejných
prostranství rozvojového území NNŽ. V následující diskuzi padlo několik návrhů. R. Pecka doporučil
předložit celý soubor jmen, kromě J. Jabůrkové a M. Jesenské, Z. Štěpánková doporučila zaslat celý
soubor jmen tak, jak byl komisi navržen, a ponechat na místopisné komisi HMP, která jména vybere, je
k tomu kompetentní, tento návrh také podpořil V. Lieberzeit, tedy poslat kompletní soubor jmen, výběr
je odpovědností místopisné komise. L. Urbánková a A. Gümplová preferují užší výběr, vnímají dluh
civilnímu obyvatelstvu a ženám, navrhují následující pojmenování: Marie Moravcové, Anny Jiráskové,
Milady Hejlové, Terezie Kaliberové, Anežky Sochorové, Marie Šturmové, Hany Svobodové, Anežky
Kočové, Věry Svatoňové, Růtových, Fafkových, Pužmanova, Tetauerova, Bernasova, Tayerleho,
Náměstí Mileny Jesenské – parčík v Kouřimské ulici (podpořit námět občanky, zaslaný místopisné
komisi). O jednotlivých návrzích bylo hlasováno.
Usnesení
Kulturní komise doporučuje, aby městská část předložila náměty na pojmenování budoucích ulic
a veřejných prostranství rozvojového území NNŽ místopisné komisi Rady HMP dle upraveného
seznamu osobností II. odboje: Marie Moravcové, Anny Jiráskové, Milady Hejlové, Terezie Kaliberové,
Anežky Sochorové, Marie Šturmové, Hany Svobodové, Anežky Kočové, Věry Svatoňové, Růtových,
Fafkových, Pužmanova, Tetauerova, Bernasova, Tayerleho, Náměstí Mileny Jesenské – parčík
v Kouřimské ulici
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 4 zdržel se – neschváleno
Usnesení
Kulturní komise doporučuje, aby městská část předložila náměty na pojmenování budoucích ulic
a veřejných prostranství rozvojového území NNŽ místopisné komisi Rady HMP dle upraveného
seznamu osobností II. odboje s vyškrtnutím J. Jabůrkové, Náměstí M. Jesenské.
Hlasování: 2 pro, 2 proti, 3 zdržel se – neschváleno
Usnesení
Kulturní komise doporučuje, aby městská část předložila náměty na pojmenování budoucích ulic
a veřejných prostranství rozvojového území NNŽ místopisné komisi Rady HMP dle kompletního
seznamu navržených osobností II. odboje.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se – neschváleno
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3. Informace o dotačním řízení v oblasti kultury na rok 2021
V oblasti kultury bylo podáno 51 žádostí v celkové výši 6 286 100 Kč. Předpokládaná výše alokované
částky pro oblast kultury bude oproti letošnímu roku nižší o 8,5%. Hodnocení proběhne mezi 23. 10. –
13. 11. Hodnotitelé se již mohou do dotačního systému zaregistrovat, i když nové žádosti ještě nebudou
k nahlédnutí, ale mohou nahlížet do archivu žadatelů, kteří jsou z velké většiny stejní jako v minulých
letech. Z. Štěpánková za svou osobu vznesla podnět, zda by bylo možné uvažovat o úpravě a navýšení
alokované částky do oblasti kultury s ohledem na skutečnost, že právě kultura je nejvíce zasažena
dopady opatření proti šíření Covid – 19, výraznou finanční podporu nemá ani od HMP.
K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

4. Různé
R. Pecka vznesl dotaz na chystanou soutěž na výtvarné dílo s vodním prvkem v Rokycanově ulici. M.
M. Žaloudek odpověděl, že IPR zpracoval koncepci obnovy, která již byla schválena v předchozím
volebním období, bylo rozhodnuto, že vznikne umělecké dílo, s vodním prvkem, reminiscence původní
pumpy, nikoliv replika. Dílo bude financováno z Programu umění pro město. Záměr byl projednán
Komisí pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny, připravuje se zadání
soutěže, bude schvalována porota. Pan Žaloudek členům komise poskytne zadání a další podklady,
aby se kulturní komise mohla na příštím jednání vyjádřit k parametrům výtvarné soutěže.

Příští jednání komise se uskuteční 3. 11. v 17 hod.

Eva Hájková tajemník komise
Zdena Štěpánková ověřovatel
Robert Pecka předseda komise
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