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Zápis 3/2020 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 24. 2. 2020 od 14:00 hodin – zasedací místnost č. 202, historická budova 

radnice 

 

 

Přítomni:  MVDr. David Nejedlo, Pavla Haidlová, Jindřich Gubiš, Bc. Tomáš Hasil, 

Martin Trita, Hana Zemanová, Ing. Květa Vinklátová, Vítězslav Kvapil 

 

Nepřítomni:  Mgr. Jan Randáček, Bc. Martin Chroust, MgA. Marie Eliášová, Jaroslava 

Kašparová 

 

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

 

Program 

 

1. Úvod 

 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 3. jednání a zahájil 

zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 8 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. 

Program výboru byl schválen všemi hlasy PRO. Ověřovatelem zápisu byla navržena a 

zvolena paní Hana Zemanová. 

 

2. Projednání materiálů do zastupitelstva 

 

Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na provozní financování a realizaci expozic 

Technického muzea v Liberci- členové výboru obdrželi střednědobou strategii rozvoje 

Technického muzea. Na základě tohoto dokumentu členové doporučují finanční 

podporu, ale je třeba tuto strategii více rozpracovat ve spolupráci s vedením města a 

vypracovat strategii dlouhodobější. Nyní se řeší strategie statutárního města, která by 

měla být v souladu se strategií Technického muzea. Také by mělo být řešeno, jak bude 

do budoucna využit areál bývalého výstaviště LVT. 

Dále je doporučeno statutárnímu městu Liberec pohlídat investice v subjektech, kterým 

město poskytuje dotace z rozpočtu města. 

 
PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

8 8 0 0 0 PŘIJATO 

 

Změna personálního obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch- členové výboru 

projednali tento materiál s výsledkem: 

  
PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

8 8 0 0 0 PŘIJATO 
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3. Medaile města Liberec 

 

Členové výboru projednali dodatečný návrh na ocenění Medaile města Liberec a 

hlasovali s výsledkem: 

 
PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

8 8 0 0 0 PŘIJATO 

Dále proběhla diskuze ohledně procesu schvalování tohoto ocenění. Musí se zvolit 

důslednější postup schvalování, kdy návrhy budou nejdříve projednány v jednotlivých 

politických klubech a teprve poté o nich bude hlasováno na jednání výboru. 

 

4. Kulturní počin 2019 
 

Na základě hodnocení a přidělení pořadí kulturních počinů za r. 2019 členy výboru, byl 

odhlasován konečný návrh na toto ocenění. Slavnostní vyhlášení proběhne v liberecké 

obřadní síni dne 16. 3. 2020 od 17:00h.  

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

8 7 0 1 0 PŘIJATO 

 

5. Různé 

 

Pan Trita zahájil diskuzi na téma marketingová propagace města u podpořených projektů 

statutárním městem Liberec, propagace by měla být viditelnější. Správně propracované 

promo a propagace může zvýšit cestovní ruch a návštěvnost města. 

Dále se diskutovalo o pracovní skupině při přípravě strategie rozvoje statutárního města 

Liberce 2021+. Pracovní skupina P4- Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní 

ruch. Členové výboru by měli zájem se spolupodílet na strategii v této oblasti, rádi by 

měli výstupy této skupiny k dispozici, aby se tyto informace mohly sdílet ve výboru.   

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 23. 3. 2020, 14.00h, zasedací místnost č. 209, historická budova radnice 

 

 

V Liberci 25. února 2020 

 

 

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

    tajemnice      předseda 

 

  

 

        Hana Zemanová v. r.  

         ověřovatelka zápisu  


