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Zápis 9/2017 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin – Kultivar 

 
Přítomni:  Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, Ing. Lenka Červová Ph.D., MVDr. David 

Nejedlo, Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Milan Turek, , Mgr. Jiří Křížek 
 
Nepřítomni:   Pavla Haidlová (omluvena), Mgr. Jan Randáček (omluven), Dipl.-Soz.Päd. Robert 

Schiller (omluven) 
 
Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Ing. Jana Vančatová přivítala přítomné na 9. jednání a zahájila 
zasedání komise. Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena Mgr. Libuše Vítová. 
 

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                        

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

 

2) Představení Kultivaru paní Mgr. Klárou Altovou, následné pozvání k prohlídce prostorů 

Kultivaru  

3) Informace o jednání správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu - diskuze členů komise a 

tajemnice správní rady FKCR, Ing. Janou Lelkovou (host), ohledně nových pravidel, nový 

způsob hodnocení žádostí, časová náročnost hodnocení všech projektů hodnotiteli FKCR. 

Komise pro kulturu a cestovní ruch jako poradní a iniciativní orgán navrhne ke zvážení 

možnost úprav dle aktuálních poznatků při posuzování hodnocení žádostí a následných 

kontrol akcí. Každý člen komise obdrží aktuální pravidla FKCR platná od  29. 6. 2017 a 

navrhne své případné připomínky (do 30.11.2017 zašle na email tajemníka komise) na dalším 

jednání komise. 

4) Kontrola akcí podpořených Fondem kultury a cestovního ruchu - diskuze ohledně některých 

kontrolovaných akcí, kde nebylo možné provést kontrolu určitých projektů.  

5) Advent - informace o akci, vystoupení na náměstí, program adventu, výstava prací MŠ na 

historické radnici. 

Ing. Kvasnička informoval o akci „Advent“ a vzal na vědomí náměty členů komise k tomuto 

bodu. 

Příští jednání: 13. 12. 2017 v Severočeském muzeu od 14.00 hodin. 
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V Liberci 15. 11. 2017 
 
Zapsal: Ing. Jaromír  Kvasnička v.r.    Ing. Jana Vančatová v.r. 
             (tajemník komise)     (předsedkyně) 
 
 
        Mgr. Libuše Vítová 
         (ověřovatelka zápisu)  


