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Zápis 4/2018 

z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 18. dubna 2018 od 14:00 hodin – kino Varšava 

 

Přítomni:  Ing. Jana Vančatová, Ing. Lenka Červová, Ph.D., Ladislav Dušek, Pavla Haidlová, 

Mgr. Milan Turek, Mgr. Jan Randáček, Mgr. Libuše Vítová 

 

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ing. Jaromír Kvasnička, Mgr. Jitka Mrázková, Matyáš Moc za 

parlament mladých 

 

 

Nepřítomni:  Mgr. Jiří Křížek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, MVDr. David Nejedlo- omluveni 

 

Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Ing. Jana Vančatová přivítala přítomné na 4. jednání a zahájila 

zasedání komise. Komise se sešla v počtu 7 členů a byla prohlášena za usnášeníschopnou. 

Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena paní Pavla Haidlová. 

 

Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                          Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

2) Informace o situaci původní Oblastní galerie v Liebigově paláci 

 

PhDr. Mgr. Ivan Langr informoval komisi ohledně aktuální situace bývalé Oblastní galerie v 

Liebigově paláci. V jednání je její obnova, v současné době je situace konzultována s Národním 

památkovým úřadem, je zde několik problémů při její rekonstrukci, např. s parkováním, 

vybudováním druhého výtahu, počtem toalet apod. Nyní je zpracováván projekt tak, aby 

vyhovoval všem požadavkům a aby byla galerie v co nejbližší době znovu otevřena. 

 

3) Informace o připravované městské galerii 

 

PhDr. Mgr. Ivan Langr představil městskou galerii, která by měla být otevřena pro veřejnost cca 

06-07/2018. Nyní jsou objednány stavební úpravy, aby výstavní prostor vyhovoval potřebám 

galerie- bude se jednat o jednolitý, čistý prostor. Plánuje se 6-8 výstav ročně, případně i jiné akce 

pro veřejnost. 

Mgr. Jitka Mrázková doplnila tyto informace s tím, že zde budou vystavovat stávající umělci a 

budou podpořeni i noví umělci, mohla by zde být i výstava historických fotek apod. Jedná se o 

výbornou lokalitu a galerie bude reprezentativní a důstojné místo v centru města Liberce. 

Otevírací doba galerie by měla být po celý týden mimo pondělí. 

 

4) Pojmenování nových ulic 

 

Na komisi proběhlo hlasování o novém názvu ulic v k. ú. Vesec u Liberce a v k.ú. Horní 

Hanychov. 
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Komise všemi 7 hlasy PRO odsouhlasila stanovisko expertů Mgr. Václava Lábuse a PhDr. Jana 

Mohra, a to ulice v lokalitě Vesec: U Sadu a Nad Potokem, v lokalitě Horní Hanychov: Nad 

Vodojemem. 

 

5) Různé  

 

Informace pana Milana Turka a Ing. Jany Vančatové ohledně kontrol podpořených akcí Fondem 

kultury a cestovního ruchu statutárního města Liberec. 

 

 

Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 16. 5. 2018, 14.00h, místo bude upřesněno v pozvánce na příští jednání 

 

  

        

 

V Liberci 18. dubna 2018 

 

 

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

    tajemnice      předsedkyně 

 

         

Pavla Haidlová, v. r. 

        ověřovatelka zápisu  

 

 

 

 


