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Zápis 8/2016 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 21. října 2016 od 8:00 hodin - MAGISTRÁL MĚSTA LIBERCE 

 
Přítomni:  MVDr. David Nejedlo, Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Jan Randáček, Libuše Vítová, 
                    Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller,  
 
Nepřítomni:  Pavla Haidlová (omluvena), Ing. Lenka Červová Ph.D.(neomluvena) 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ing. David Pastva, Jiří Ronec 
 
Program 

1) Úvod 

- pan náměstek Langr přivítal přítomné na 8. jednání a zahájil komisi. Ověřovatelem zápisu 

byl navržen a zvolen Jan Randáček. 

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                        

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

 

2) Projednání žádostí o čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje (v příloze tabulka 

požadavků) 

- pan Jiří Ronec informovat o postupu prací na údržbě a rekonstrukci kulturních zařízení  

- komise bere na vědomí tuto zprávu 

3) Aktuální situace s podněty na počin roku 

- pan náměstek Langr představil koncept tohoto projektu a vyzval přítomné k nominacím a 

k propagaci 

4) Kontrola akcí podpořených z FKCR – pokračování 

- pokračovalo představování hodnocených akcí podpořených z FKCR   

5) Různé  

            -   odbor školství a sociálních věcí podal společně s Naivním divadlem Liberec, p. o. návrh na 

                obnovení členství statutárního města Liberec v mezinárodní asociaci AVIAMA, tento    

      návrh schválila rada města (usnesení č. 878/2016) 

 -  návrh na pojmenování parku v ulici Komenského na Park Clam-Gallasů, tento návrh                        

    schválila rada města (usnesení č. 904/2016) 

 -  návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2017 pro paní Martu Kottovou a pana    

    Ervína Šolce, tento návrh schválila rada města (usnesení č. 903/2016)  
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 -  ZOO Liberec bude pořádat mezinárodní konferenci EAZA (Evropská asociace   

     zoologických zahrad a akvárií) http://www.eaza.net/events/nutrition-conference/ a stane se 

    koordinátorem ochranářské kampaně EAZA na roky 2018-2019 (první koordinátor ve 

     východní Evropě) předchozí kampaně: http://www.eaza.net/conservation/campaigns/ 

 

 -  probíhá soutěž o nové logo a nový grafický manuál města, uzávěrka do  30.11.  

 -  deponie soch v technických službách - podnět zda bude kulturní komise řešit umístění 

    těchto soch, možnost dát do "zahrady vzpomínek", či nabídnout soukromým sbírkám, nebo 

    je možno sochy dražit 

 -  pozvánka na speciální komentované prohlídky po městě s tématem „Zapomenutá   

    sochařská díla v Liberci“ 

         
 
V Liberci 21.10. 2016 
Zapsal: Ing. Jaromír  Kvasnička v.r.    Pavla Haidlová v.r. 
               (tajemník komise)     (místopředsedkyně) 
 
        Mgr. Jan Randáček  v.r. 
        (ověřovatel zápisu)  


