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Zápis 8/2018 

z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 24. 10. 2018 od 14:00 hodin – Severočeské muzeum 

 

Přítomni:  Ing. Jana Vančatová, Mgr. Milan Turek, Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Libuše Vítová,  

Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, MVDr. David Nejedlo, Mgr. Jan Randáček,       

Ladislav Dušek 

  

 

Hosté: Matyáš Moc 

 

 

Nepřítomni:  Ing. Lenka Červová, Pavla Haidlová- omluveny 

Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Ing. Jana Vančatová přivítala přítomné na 8. jednání a zahájila 

zasedání komise. Komise se sešla v počtu 8 členů a byla prohlášena za usnášeníschopnou. 

Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena Mgr. Libuše Vítová. 

 

Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                          Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

2) Prohlídka muzea 

Mgr. Jiří Křížek provedl členy komise po stavbě rekonstruovaného muzea, představil vizi 

fungování zrekonstruovaného muzea, předpokládané otevření plánováno na jaro 2020. 

 

3) Kontrola akcí podpořených z Fondu kultury a cestovního ruchu 

Informace jednotlivých členů komise o kontrolovaných akcích podpořených v 1. kole 2018 

z Fondu kultury a cestovního ruchu. 

 

4) Kulturní počin 

Dle sdělení tajemnice KKCR, Ing. Jany Lelkové, se již sešlo několik návrhů na kulturní počin. 

Počet podaných návrhů se zvedl po uveřejnění výzvy k podávání návrhů v libereckém 

Zpravodaji. 

 

5) Návrh na ocenění 

V komisi proběhla diskuze ohledně udílení medailí města Liberce (návrh občana) a  čestného 

občanství (návrh zastupitele). Pan Ladislav Dušek rozvinul diskuzi ohledně udílení těchto cen- 

navrhovat občany na udílení cen po velkém uvážení, nejen pro to, že by se měl někdo navrhnout.  

Mgr. Libuše Vítová zmínila jméno na případné ocenění- návrh na udělení medaile- MVDr. 

Oldřich Matouch, CSc., který se mimo jiné zasloužil o vymýcení vztekliny u lišek v ČR.  
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6) Různé  

 

Předsedkyně komise Ing. Jana Vančatová poděkovala komisi za spolupráci a popřála všem 

přítomným mnoho úspěchů. 

 

 

        

 

V Liberci 1. listopadu 2018 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.                           Ing. Jana Vančatová v. r.  

    tajemnice      předsedkyně 

 

         

 

Mgr. Libuše Vítová v. r. 

        ověřovatelka zápisu  

 

 

 

 


