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Zápis 2/2020 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 27. 1. 2020 od 14:00 hodin – zasedací místnost č. 209, historická budova 

radnice 

 

 

Přítomni:  Pavla Haidlová, Jindřich Gubiš, Bc. Tomáš Hasil, Hana Zemanová,               

Ing. Květa Vinklátová, Vítězslav Kvapil, MgA. Marie Eliášová 

 

 

Nepřítomni:  MVDr. David Nejedlo, Marek Vávra, Bc. Martin Chroust, Jaroslava Kašparová, 

Martin Trita, Mgr. Jan Randáček 

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Markéta Žáčková 

 

Program 

 

1. Úvod 

 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo se omluvil z jednání výboru a zároveň požádal 

Ing. Květu Vinklátovou, členku výboru, zda by vedla jednání. Výbor se sešel v počtu    

8 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Na začátku jednání proběhlo hlasování         

o zástupu předsedy paní  Ing. Vinklátovou, což bylo odhlasováno všemi hlasy PRO. 

Program výboru byl také schválen všemi hlasy PRO. Ověřovatelem zápisu byl navržen 

a zvolen pan Jindřich Gubiš. 

 

 

2. Projednání materiálů do zastupitelstva 

 

 

Členové výboru projednali materiály do zastupitelstva města: 

 

 č. 31- Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního 

ruchu pro rok 2020- členové odhlasovali všemi hlasy PRO 

 č. 32- Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na provozní financování a realizaci 

expozic Technického muzea v Liberci- členové nedoporučují schválení, ale 

žádají od muzea doložení koncepce (strategie) 

 č. 25- Statut Dotačního fondu SML- nový přístup k poskytování dotací- členové 

výboru berou na vědomí 

 č. 206- Odpověď na otevřený dopis  - členové výboru berou na vědomí 

 č. 33- Informace o postupu prací na Strategii rozvoje SML 2021+ členové výboru 

berou na vědomí 
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3. Kulturní počin 2019 

 

Členové výboru projednali jednotlivé návrhy na kulturní počin 2019, tajemnice výboru 

následně rozešle členům hodnotící tabulku s postupem pro hodnocení. Konečné 

hlasování proběhne na příštím jednání výboru. 

 

 

 

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 24. 2. 2020, 14.00h, zasedací místnost č. 202, historická budova radnice 

 

 

 

V Liberci 29. ledna 2020 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.                           MVDr. David Nejedlo v. r.  

    tajemnice      předseda 

 

        v. z. Ing. Květa Vinklátová v. r. 

  

 

 

        Jindřich Gubiš v. r.  

        ověřovatel zápisu  


