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Zápis 7/2016 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 23. září 2016 od 8:00 hodin - OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI 

 
Přítomni:  Pavla Haidlová (místopředsedkyně), Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Jan Randáček, 
                    Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller,  
 
Nepřítomni:  MVDr. David Nejedlo (omluven), Filip Zeman (neomluven), Ing. Lenka Červová 

Ph.D.(omluvena) 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Zuzana Kotrmanová, Ing. David Pastva 
 
Program 

1) Úvod 

Místopředsedkyně komise P. Haidlová přivítala přítomné na 7. jednání a zahájila komisi. 
Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena Ing. Jana Vančatová 
 

Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                        
 

Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

 

2) Návrh na pojmenování parku v Komenského ulici po rodu Clam-Gallasů a umístění busty 

Franze Clam-Gallase v plenéru  

- komise byla seznámena s návrhem na pojmenování parku a umístění busty 

- mapa parku a návrh busty je v příloze tohoto zápisu 

 

3) Udílení cen města Liberce 

           - modifikace původního návrhu pana náměstka Langra - medaile města pro dvě osoby místo 

čestného občanství 

           - komise byla seznámena s návrhem na souběžné udělení medaile Liberce na rok 2017 pro 

paní Martu Kottovou a pana Ervína Šolce 

4) Zhodnocení na akce – LÉTO NA NÁMĚSTÍ / PLÁŽ   

        - komise byla seznámena průběhem této akce a byla vyzvána k poskytnutí zpětné vazby  

        - zpětná vazba bude předána panu Pastvovi – zajistí tajemník komise 

5) Zhodnocení na akce – EHD + ART WEEK  
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          - komise byla seznámena s průběhem akce EHD a ART WEEK  

6) Kontrola akcí podpořených z FKCR 

           -  členové komise seznámili přítomné s částí již kontrolovaných akcí, další hodnocení bude 

probíhat na příštím jednání komise 

          - tabulka hodnocených akcí je přílohou tohoto zápisu 

7) Upřesnění místa jednání KKCR v říjnu a listopadu   

  - jednání 21.10.  Radnice – zajistí tajemník komise 

- jednání 18.11. muzeum Vratislavice - zajistí paní Vančatová 

8) Různé  

- pan Turek - blíží se výročí 50 výročí roku 1968 - bude město něco připravovat k této události - pan 

Turek zpracuje k tomuto materiál - návrh na jednání do některé z příštích komisí 

- pan Langr – jaká je aktuální situace s podněty na počin roku - nominace 

 
Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  
 

• MML  v pátek 21.10. - nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
         
 
V Liberci 23. září 2016 
Zapsal: Ing. Jaromír  Kvasnička v.r.    Pavla Haidlová v.r. 
               (tajemník komise)     (místopředsedkyně) 
 
        Ing. Jana Vančatová  v.r. 
        (ověřovatel zápisu)  


