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Zápis 5/2020 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 22. 6. 2020 od 14:00 hodin – zasedací místnost č. 209, historická budova 

radnice 

 

 

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

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

MgA. Marie Eliášová, 

 

Nepřítomni:  Mgr. Jan Randáček, Bc. Martin Chroust, Mgr. Renáta Balašová 

 

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

 

Program 

 

 

1. Úvod 

 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 5. jednání a zahájil 

zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 9 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. 

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

zvolen pan Jindřich Gubiš. 

 

 

2. Představení zahájení procesu koncepce kultury pro město Liberec 

 

PhDr. Mgr. Ivan Langr představit nastavení a zahájení procesu příprav koncepce kultury 

pro město Liberec. 

 

 

3. Projednání materiálů do zastupitelstva 

 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru 

Severáček - členové výboru projednali tento materiál s výsledkem: 

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

9 9 0 0 0 PŘIJATO 
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Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát   - 

členové výboru projednali tento materiál s výsledkem: 

  
PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

9 9 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

 

4. Různé 

 

Svijanská restaurace na náměstí – kulturní výbor vyjádřil nesouhlas s umístěním 

Svijanské restaurace na náměstí Dr. E. Beneše, zejména s ohledem na estetický vzhled 

tohoto zařízení a dlouhodobé užívání náměstí. Do budoucna by měl vzniknout 

„Manuál“ pro umísťování podobných zařízení v rámci záborů, zejména pro 

památkovou zónu, tento materiál bude vytvářet Kancelář architekta města. 

 

Členové Výboru zastupitelstva města Liberce pro kulturu a cestovní ruch vyzývají členy 

vedení města, aby byla přijata opatření, která by v budoucnu zabránila estetickému a 

funkčnímu znehodnocování památkové zóny města, byť by se jednalo o dočasné 

projekty.  

Doporučujeme k tomu upravit interní procesy magistrátu pro pronájem veřejných ploch 

a ve spolupráci s Kanceláří architektury města připravit pravidla, která by určila hranice 

estetické únosnosti instalací ve veřejném prostoru města, podle rozdílnosti městských 

lokalit. Dle nově vzniklých pravidel následně aktualizovat/dodatkovat stávající smlouvy 

o pronájmu majetku města v památkové zóně. 

Toto vyzývající usnesení bylo přijato na popud dvou odstrašujících příkladů 

dlouhodobého zohyzdění liberecké památkové zóny velkým party stanem a mobilními 

plastovými toaletami na náměstí Dr. Edvarda Beneše a nafukovacími skákacími hrady v 

zahradě naproti Severočeskému muzeu. 

 

Členové výboru projednali tento návrh s výsledkem: 

 
PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

9 9 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

Podoba baru v rámci akce „Léto na náměstí“, po ukončení této akce (pravděpodobně 

v září) bude na jednání přizván zástupce organizátora (firma Elset) a zástupce 

Kanceláře architekta města a bude projednána podoba baru pro příští ročníky této akce.  

 

Pokračovala diskuze nad aktuální situací o parkovacím místě pro turistické autobusy 

mezi divadlem F. X. Šaldy a kavárnou Pošta 
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Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 31. 8. 2020, 14.00h, historická budova radnice, zasedací místnost č. 202 

 

 

V Liberci 23. 6. 2020 

 

 

Zapsal: Ing. Jaromír Kvasnička v. r.                MVDr. David Nejedlo v. r.  

        předseda 

 

  

 

        Jindřich Gubiš v. r.  

         ověřovatel zápisu  

 


