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Zápis 5/2016 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 20. května 2016 od 8:00 hodin v historické budově DFXŠ Liberec 

 
Přítomni:  Pavla Haidlová (místopředsedkyně), Mgr. Jiří Křížek, MVDr. David Nejedlo,                         

Mgr. Jan Randáček, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Ing. Lenka Červová Ph.D. 
Nepřítomni:  Ladislav Dušek (omluven), Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller (omluven), Filip Zeman (neomluven) 
Hosté: Ing. Jarmila Levko, ředitelka DFXŠ, Ing. Květa Vinklátová, Ing. David Pastva,                       

Bc. Pavlína Kuchtová 
 
Program 

1) Úvod 
2) Host: ředitelka DFXŠ Liberec Ing. Jarmila Levko - dozorčí rada DFXŠ a vzájemná spolupráce se SML 
3) Host: Bc. Pavlína Kuchtová - vedoucí odd. MIC - kalendář  akcí a hlavní funkce MIC 
4) Návrh dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu pro 1. kolo 2016 –  připraven k jednání zastupitelstva 

města dne 26. 5. 2016 – informace tajemnice (J. Strasserová) 
5) Diskuze 
6) Závěr 

 
1) Úvod 
Místopředsedkyně komise P. Haidlová přivítala přítomné na 5. jednání a zahájila komisi. Členové se sešli 
v počtu sedmi. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen MVDr. David Nejedlo. 
 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                                             Usnesení bylo přijato   

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                                               Usnesení bylo přijato   

 
2) Host: ředitelka DFXŠ Liberec Ing. Jarmila Levko 
Ředitelka městské příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec uvítala všechny přítomné, aby mohla 
komisi informovat o potížích či úspěších v těchto rovinách: 

 provoz – současný největší technický problém představuje „tyrystorovna“ nevyhovujícího technického 
stavu, divadlo musí řešit urgentně především po finanční stránce; 

 ekonomika – organizace dosáhla účetně za rok 2015 kladného hospodářského výsledku; 
 umělecká stránka – získání hlavní ceny v Pardubicích, hostování ve Zlíně, vzestupná tendence 

návštěvnosti, sezóna byla velmi dobrá umělecky i finančně 
 NOVINKA – město zřídilo dozorčí radu DFXŠ – z tiskové zprávy SML: „Dozorčí rady, zřízené usnesením 

rady města z 15. září 2015, budou fungovat jako poradní a iniciační orgány rady města v oblasti financování, 
hospodaření a rozvoje jednotlivých příspěvkových organizací. Aby mohly dozorčí rady efektivně vykonávat svou 
činnost, budou se podílet na zpracování základních analytických a strategických dokumentů. V první řadě jde 
zejména o vnitřní audit činnosti organizací, hospodaření a využívání lidských zdrojů, dále analýzu vnitřního 
zadlužení organizací a také tzv. strategickou politiku zřizovatele, která by měla stanovit minimálně střednědobé 
cíle a priority PO, jejich monitorování a vyhodnocování,“ komentoval náměstek primátora pro školství, sociální 
věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr s tím, že dozorčí rady mají vnést do správy velkých příspěvkových 
organizací města nový prvek kontroly a také účinnou vzájemnou komunikaci.  

 
3) Host: Bc. Pavlína Kuchtová - vedoucí odd. MIC - kalendář  akcí a hlavní funkce MIC 
Bc. Pavlína Kuchtová seznámila komisi s prací MIC ve dvou oblastech: 

o kalendář akcí – celý týden aktivně plní kalendář akcí v datovém skladu Libereckého kraje, ze kterého 
pak pravidelně ve čtvrtek generuje víkendový přehled a odesílá jej prostřednictvím e-mailu všem 
přihlášeným zájemcům (zaměstnanci SML, tisk + cca dalších 700 e-mailových adres) – kulturní, 
sportovní akce, atd., krajský kalendář akcí se zobrazuje na různých regionálních webech, včetně 
turistického portálu visitliberec.eu a Národního portálu. Koncem měsíce odesílá MIC přehled akcí na 
další měsíc vč. programů obou libereckých divadel. MIC zároveň připravuje přehled TOP AKCÍ, které 
jsou překládány do AJ, NJ, PL  - jedná se o akce pořádané městem, popř. akce, které mají regionální, 
či nadregionální význam a jsou zajímavé i pro zahraniční turisty. …je třeba se aktivně zajímat o akce 
jako občan, a to kdekoli, navíc je MIC otevřeno v letní sezóně od června do září 7 dnů v týdnu; 
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o provozní prostory MIC – kapacitně, technicky ani lokálně nevyhovující (umístění MIC za radnicí, místo 
na náměstí je nelogické; turisté hledají MIC na radnici); chybí bezbariérový přístup, klimatizace, 
chybějící finance na propagaci cestovního ruchu – informační brožury, plány města (ve srovnání 
s jinými městy ČR či městy příhraničními);  

o MIC spolupracuje s TUL na vydání nových map souměstí Liberec – Jablonec nad Nisou pro turisty 
různých věkových kategorií (s dětmi, bez dětí, studenti, atd….);  

o komise byla vyzvána k připomínkování dotazníku připravovaného pro širokou veřejnost, zaměřeného 
na získání zpětné vazby od obyvatel a otázkami, např. „Co byste doporučili v Liberci navštívit?“ 
Čelenové komise byli požádáni o připomínkování on-line dotazníku do úterý 24.5.2016 s případnými 
připomínkami směřovanými na Ing. Davida Pastvu, vedoucího odboru cestovního ruchu, kultury a 
sportu. 

o Bc. Pavlína Kuchtová také informovala komisi o své služební cestě na filmový trh, který se uskutečnil 
v rámci Filmového festivalu v Cannes 2016. Tato služební cesta byla velice přínosná, protože díky ní 
Liberec Film Office získala spoustu tipů pro svůj další rozvoj.  

 
Návrh usnesení komise KCR: 
„Komise doporučuje posílit finanční prostředky MIC oproti stávajícímu rozpočtu o část příjmů získaných 
z poplatků a záborů při filmování exteriérů či interiérů města Liberce. 

Hlasováno o posílení rozpočtu MIC: všichni PRO                                                      Usnesení bylo přijato     
 
4) Návrh dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu pro 1. kolo 2016  
Tajemnice komise, je zároveň tajemnicí Fondu kultury a cestovního ruchu. Informovala komisi o tom, že 
v příštím týdnu 26. 5. 2016 bude předložen zastupitelům města materiál s návrhy dotací jednotlivým 
žadatelům. Jakmile bude konečná verze materiálu zveřejněna, tajemnice komise ho rozešle členům komise. 
Základní údaje: 

 podáno 55 žádostí 
 do těchto 4 vyhlášených programů: 

5.1 Živá kultura v centru města s alokací finančních prostředků 280 000 Kč 
5.2 kulturní projekty s alokací finančních prostředků 400 000 Kč 
5.3 Liberec jako turistická destinace s alokací finančních prostředků 300 000 Kč 
5.4 Publikace, tisky a další média s alokací finančních prostředků 370 000 Kč. 

 
5) Diskuze 
Členové komise diskutovali především při projednávání bodu č. 3 – kalendář akcí a hlavní funkce MIC. 
 
6) Různé 
Ředitel Oblastní galerie Liberec a ředitel Severočeského muzea Liberec pozvali komisi na společně 
připravovanou akci, známou již několik let pod názvem „Muzejní noc“.  
Akce se koná dnes 20. 5. 2016, kompletní program je zveřejněn na stránkách MIC Liberec. 
 
 
Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  
 

 pátek 24. 6. 2016 od 8:00 – budova Naivního divadla Liberec v Moskevské ulici 
 další termíny jednání komise – od září do prosince 2016 - naplánovat na červnové komisi! 

         
 
V Liberci 20. května 2016 

Zapsala: Ing. Jitka Strasserová    Pavla Haidlová v.r. 
               (tajemnice komise)     (místopředsedkyně) 
 
        MVDr. David Nejedlo 
        (ověřovatel zápisu)  


