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Zápis 8/2017 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 11. října 2017 od 14:00 hodin – Kavárna Pošta 

 
Přítomni:  Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Pavla Haidlová,  

Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, Ing. Lenka Červová Ph.D., MVDr. David Nejedlo  
 
 
Nepřítomni:  Mgr. Jiří Křížek (omluven), Mgr. Jan Randáček (omluven), Ladislav Dušek (omluven) 
 
 
 
Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Jana Vančatová přivítala přítomné na 8. jednání a zahájila zasedání 
komise. Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena Ing. Lenka Červová, Ph.D.  
 

 
Hlasováno o schválení programu: VŠICHNI PRO                                    Usnesení bylo přijato                                                                                        

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: VŠICHNI PRO                                       Usnesení bylo přijato                                                  

 

2) Čestné občanství / Medaile města 

Nejprve proběhla diskuze o uskutečněném per-rollam hlasování o udělení Čestného občanství 

a Medailí města. Per-rollam hlasování se zúčastnili téměř všichni členové komise. Výsledek 

hlasování byl shledán reprezentativním pro následnou nominaci a volbu adeptů, kteří by mohli 

získat ocenění Čestného občanství a Medailí města.  

Následně proběhlo hlasování o udělení Medailí města pro pány Kvačka, Zikmunda a Jirsáka.  

Hlasováno o udělení Medailí města: PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1                                   

Usnesení bylo přijato.                                                                                        

 

Poté proběhla diskuze o zbylých možných adeptech, kteří by mohli získat ocenění Čestného 

občanství a následně proběhlo i hlasování o udělení ocenění Čestného občanství pro pány 

Šolce a Helšuse. 

Hlasováno o udělení Medailí města: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1                                

Usnesení bylo přijato.                                                                                       

 

3) Kontrola akcí podpořených z FKCR (tabulka a formulář v příloze) 
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Předsedkyně komise informovala členy komise o žadatelích. Následně proběhla diskuze o 

kontrolách akcí, které byly podpořeny z FKCR. 

 

4) Kulturní počin 

Ing. Kvasnička připomněl nominace z loňského roku a vyzval členy komise pro nominování 

počinů, které by mohly získat ocenění Kulturní počin roku. 

Pan Náměstek představil pravidla pro nominace na Kulturní počin roku pro letošní a příští 

rok. Následně proběhla diskuze o možnosti hlasování pro ocenění Kulturní počin roku.   

Pan Mgr. Turek se vyjádřil svou nominaci pro Kulturní počin roku a následně byla panem 

náměstkem primátora vznesena výzva členů komise pro nominování dalších kulturních 

počinů letošního roku, které by mohly býti oceněni. 

 

5) Různé 

Pan Dipl.-Soz.Päd. Shiller požádal o odznáčky pro reprezentaci statutárního města Liberec. 

Pan. Mgr. Turek informoval o chystaném sjezdu občanů ze Sudet v Babylonu. 

Pan MVDr. Nejedlo informoval o Ochranářské kampaň EAZA 2017 – 2019. 

Příští jednání: 15. 11. 2017  - Tajemník se pokusí zajistit prostory Kultivaru, případně jiný 

jiný vhodný prostor pro příští jednání. 

Přespříští jednání: 13. 12 2017 - Severočeské muzeum  

Navrhnuto, aby na některém z příštích jednání byli přítomni i pan Hasil (výstava Srpen 68).   

 

       

 
V Liberci 11. 10. 2017 
Zapsal: Jaromír  Kvasnička v.r.    Jana Vančatová v.r. 
               (tajemník komise)     (předsedkyně) 
 
        Lenka Červová v.r. 
         (ověřovatel zápisu)  


