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Zápis 1/2015 
z jednání komise kulturní a památkové  

konaného dne 31. března 2015 od 16:00 hodin v budově historické radnice 

 
Přítomni:  Ladislav Dušek (předseda), Pavla Haidlová (místopředsedkyně),  
 Ing. Lenka Červová, PhD., Mgr. Jiří Křížek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller,  
 Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová 
Omluveni:  MVDr. David Nejedlo, Filip Zeman  
Hosté:  PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora, Ing. David Pastva, Mgr. Zuzana 

Košková 
 
Program 

1) Úvod – zahájení Dr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora, garantem komise – 
prezentace budoucí činnosti komise a poradní skupiny pro cestovní ruch  

2) Vzájemné představení členů komise pro kulturu a cestovní ruch 
3) Projednání a schválení jednacího řádu komise pro období 2015 – 2018 
4) Grafický manuál – auror Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu, 

projednání, připomínky členů komise 
5) Stanovení termínu jednání komise do konce 1. pololetí 2015 

 
 
1/  Úvod 
Náměstek primátora PhDr. Ivan Langr uvítal všechny přítomné a zahájil první jednání nově zřízené 
komise.  
 
Komise 
Tato komise vznikla sloučením dvou komisí z předchozího volebního období 2010 – 2014, z komise 
kulturní a památkové péče a z komise pro partnerskou spolupráci. Obsahová náplň komise byla 
upravena tak, že nezanikne oblast partnerství, důraz bude kladen na oblast cestovního ruchu, 
naproti tomu byla z náplně komise vyčleněna oblast památkové péče a podřazena pod odbor 
rozvoje. Důvodem je podmínka odbornosti členů komise (architekti, stavební inženýři, spod.), kteří 
posuzují, za žadatele Statutární město Liberec, žádosti o dotace na Regeneraci městské 
památkové zóny. Na podmínku odbornosti takové komise upozorňoval poskytující odbor MK ČR 
žadatele již několik let. 
Nominovaní členové komise zastupují tyto oblasti - kulturu, partnerství se zahraničím, neziskové 
organizace, soukromý sektor, veřejný sektor, příspěvkové organizace města a kraje, cestovní ruch, 
informační centra.   
Složení komise zajišťuje prostupnost informací až do zastupitelstva města: předseda komise – 
místopředsedkyně komise - zároveň zastupitelka města. 
 
Poradní skupina 
Součástí komise je poradní skupina asi 20 zástupců poskytovatelů služeb v oblasti cestovního 
ruchu v Liberci. Skupinu povede Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu 
magistrátu města Liberec. 
 
Zveřejnění dokumentů komise 
Vedení města podporuje zveřejňování co nejvíce materiálů týkajících se práce komisí. 
Zveřejňovat se bude určitě prezenční listina, zápis v bodech (někdy i přílohy zápisu).  
Zasedání komise jsou zpravidla neveřejná, ale hlasováním členů komise lze změnit zasedání na 
veřejná vždy nebo jen v konkrétním termínu. 
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2/  Vzájemné představení členů komise pro kulturu a cestovní ruch 
Předseda komise, pan Ladislav Dušek, uvítal členy komise, konstatoval, že je komise schopná 
usnášení. Poté přednesl program jednání, který byl bezprostředně odhlasován PRO přítomnými 
členy a vyzval členy, aby představili sebe a oblast, kterou v komisi zastupují. 
 
 
3/  Projednání a schválení jednacího řádu komise pro období 2015 - 2018 
Komisi byl předložen návrh jednacího řádu komise, který byl přímo na 1. jednání komise upraven 
takto: 
 

14. Prezenční listiny a zápisy ze zasedání komisí jsou veřejné a zveřejněné na www.liberec.cz 
kromě bodů jednání, ke kterým se komise vyjádřila na základě požadavku Rady města 
Liberec. Takové body budou zveřejněny až po projednání Radou města Liberec. 
(nový bod článku III.). 
 

Předseda komise zároveň navrhl, aby v jednacích řádech všech komisí rady města byl uveden bod 
tohoto znění: 
 „Zveřejnit informace ze zasedání komise lze až po jejich projednání Radou města Liberec.“  

 
  
Konečné znění jednacího řádu komise bylo odhlasováno (pro – proti – zdržel se) členy  komise: 
7 : 0 : 0.  
Schválený jednací řád komise je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
4/  Grafický manuál – autor Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu, 
projednání, připomínky členů komise 
Komise obdržela elektronicky podklady k projednání zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Vizuální identita pro Liberec“, Návrh na grafický manuál města bude 
7/4/2015 projednávat rada města. Členové komise byli vyzváni náměstkem primátora Dr. Langrem 
k prostudování podkladu a navržení případných připomínek, které se do textu zapracují ještě před 
jednáním rady města. Zároveň byla komise vyzvána k tomu, aby tento neveřejný interní materiál 
nikde dále nešířila, a byla upozorněna na to, že je automaticky vázána mlčenlivostí, protože jde 
souběžně o podklad pro veřejnou zakázku.  
 
Charakteristika zadání: 
Jednotný vizuální styl má sloužit k jasné identifikaci, jednotné prezentaci města a tím i ke zvýšení 
prestiže a zlepšení vnímání nabídky Liberce. 
 
Podoba nové grafiky podtrhne význam města Liberec jakožto destinace cestovního ruchu 
vyhledávané turisty a zároveň umožní místním obyvatelům lépe se s městem identifikovat. Cílem je 
inovativní, originální, přehledná, zajímavá a zapamatovatelná grafika s důrazem na představení 
Liberce jako moderního, živého města s ojedinělou volnočasovou nabídkou. Zároveň by měla být 
grafika jednoduchá a mít nosnou, jednotnou myšlenku. Prezentace města se bude opírat o vhodné 
využití kvalitních fotografií, které by zejména na titulních stranách materiálů a velkoformátových 
prezentacích (roll-up, plakát) měly být stěžejní. 
 
Město Liberec na rozdíl od srovnatelně velkých měst v České republice nabízí unikátní kombinaci 
kulturního a sportovního vyžití. Městskou hromadnou dopravou (tramvají) se lze dostat přímo pod 
lanovky ve sportovním areálu Ještěd. Město je veřejnou dopravou velmi dobře propojeno 
s Jizerskohorskou magistrálou (cyklo a skibusy). Díky široké nabídce volnočasových aktivit 
v blízkém okolí může sloužit jako základna pro hvězdicové výlety. Ve městě samotném se nachází 
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partner na projektu grafického manuálu (vizuální identity pro Liberec jako turistické, kulturní a 
sportovní destinace). Je na rozhodnutí městské obvodu Vratislavice nad Nisou, zda bude mít zájem 
sjednotit vlastní grafickou prezentaci s městem Liberec a připojit se k tomuto výběrovému řízení. 
 
Plán jednání komise do června 2015: 
 
pátek 24. 4. 2015 8:00 hodin radnice 
pátek 29. 5. 2015 8:00 hodin místo bude upřesněno 
pátek 26. 6. 2015 8:00 hodin místo bude upřesněno 
 
 
 
Příloha 
Jednací řád komise pro kulturu a cestovní ruch pro období 2015 - 2018 
 
 
 
V Liberci 31. března 2015 

Zapsala: Ing. Jitka Strasserová    Ladislav Dušek, v.r. 
    tajemnice komise      předseda komise 
 
 
 
 
 
 
 


