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Zápis 3/2017 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 15. března 2017 od 14:00 hodin – MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE 

 
Přítomni:  Pavla Haidlová, Ing. Lenka Červová Ph.D., Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Milan Turek, 

Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, Mgr. Jiří Křížek 
 
Nepřítomni:   Mgr. Jan Randáček (omluven), MVDr. David Nejedlo (omluven), Dipl.-Soz.Päd. 

Robert Schiller (omluven) 
 
   
Program 

1) Úvod 

- předsedkyně komise Jana Vančatová přivítala přítomné na 3. jednání a zahájila komisi. 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena a zvolena Lenka Červová. 

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                        

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

 

1) Informace k pojmenovávání ulic v Liberci - pan Franců 

- pan Franců informoval o procesu pojmenovávání ulic 

- pan Kvasnička pošle přílohou zápisu seznam stávajících ulic v Liberci a návrhy na nové 

ulice 

 

2) Revize jednacího řádu KKCR 

- Tajemník zpracuje prodiskutovaný návrh na změnu jednacího řádu a zašle jej s materiály 

před příštím jednáním 

 
3) Kontrola akcí podpořených Fondem pro kulturu a cestovní ruch 

Kontrolované akce:  

- Vančatová – Ostašovský masopust, ...civilizace není dobrá, když je bez kultury ... Jan 

Werich - krajská knihovna,  

- Turek – Metelkův betlém - Severočeské muzeum,  

- Červová – Fotografie ze světa neslyšících  

Diskuze k podpoře projektů z kulturního fondu 

- Návrh pana Duška – vyřadit občerstvení z podpory projektů z kulturního fondu 
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- Návrh paní Haidlové – nechat občerstvení pouze pro účinkující, vyřadit alkoholické 

nápoje 

- Bod jednání příští komise – tajemník zašle podmínky přidělování financí z kulturního 

fondu členům komise  

 
4) Informace o projektu RetaiLink v Liberci  

- Lucie Noswitz a Lucie Blažková představily projekt RetaiLink  

5) Liberecké Velikonoce 2017 

- Pan Kvasnička představil program akce 

- Námět na příští akce - nechat překládat do němčiny a zasílat do Žitavského zpravodaje, 

případně jiných   

- Možnost rezervace článků do Žitavského zpravodaje, vždy do 20. dne v měsíci 

6) Různé  

- Návrh na udělení čestného občanství od zastupitelky Věry Skřivánkové pro pana Václava 

Helšuse – komise bere na vědomí nominaci pana Helšuse, komplexní vyhodnocení 

nominací provede komise na podzim tohoto roku  

- Příští jednání IQ Landie  

 

 

       

 
V Liberci 15.3. 2017 
Zapsal: Jaromír  Kvasnička v.r.    Jana Vančatová v.r. 
               (tajemník komise)     (předsedkyně) 
 
        Lenka Červová v.r. 
         (ověřovatelka zápisu)  


