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Zápis 10/2016 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 16. prosince 2016 od 8:00 hodin – Severočeské muzeum 

 
Přítomni:  Pavla Haidlová, Ing. Lenka Červová Ph.D., MVDr. David Nejedlo, , Mgr. Jan 

Randáček, Libuše Vítová, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, 
Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, Mgr. Jiří Křížek 

 
Nepřítomni:    
 
Program 

1) Úvod 

- místopředsedkyně komise P. Haidlová přivítala přítomné na 10. jednání a zahájila komisi. 
Ověřovatelem zápisu byla navržen a zvolen Robert Schiller. 

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                          

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

- Rada města Liberec zvolila novou předsedkyni paní Janu Vančatovou. 

  

2) Značení soch v Liberci – informace o projektu 

Projekt představila paní Kotrmanová. 

  

3) Akční plán odboru cestovního ruchu, kultury a sportu na rok 2017 

Pan Pastva představil plán na rok 2017 a vyzval členy komise k námětům pro rok 2017, 

případně 2018. 

 

4) Kulturní počin roku 2016  

- po novém roce odešle tajemník kompletní dokumentaci nominací na kulturní počin, členové 

komise vyhodnotí a do 11. 1. 2017 pošlou své hlasy (každý člen má tři hlasy, které rozdělí 

mezi tři nominované instituce) 

5) Adventní trhy 2016 

- pan Pastva představil adventní trhy, proběhla diskuse a podněty na příští rok (snažit se 

získat více stánků, kde bude probíhat „ruční výroba“) 

6) Prohlídka Severočeského muzea 

- Pan ředitel Křížek provedl členy komise Severočeským muzeem 
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7) Různé  

Termíny jednání komise první pololetí 2017 

- 13.1. – Pátek 14:00 - MML místnost 209 (či 210 případně 202) 

- 15.2. – Středa 14:00 – pravděpodobně knihovna 

- 15.3.-  středa 14:00 – pravděpodobně muzeum Vratislavice 

- 19.4.- středa 14:00 – místo bude upřesněno 

- 17.5. – středa 14:00 – místo bude upřesněno 

- 14.6. – středa 14:00 - ZOO 

- proběhne kontrola akcí z 2. kola  

- pan náměstek Langr informoval o možnostech podávání žádostí do kulturního fondu v roce 2017 

-  pan náměstek Langr informoval o schválení vyhlášky o nočním klidu 

- otevírání parku Clam-Gallasů proběhne mezi 24. - 26. května 2017  

- čestné občanství pro pana Peterku - v únoru půjde materiál do zastupitelstva a pravděpodobně na 

konci března udělení 

- paní Červová - nabídka spolupráce v rámci bakalářských prací  

         

 
V Liberci 19.12. 2016 
Zapsal: Ing. Jaromír  Kvasnička v.r.    Pavla Haidlová v.r. 
               (tajemník komise)     (místopředsedkyně) 
 
        Robert Schiller v.r. 
        (ověřovatel zápisu)  


