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Zápis 4/2021 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 26. 4. 2021 od 14:00 hodin – online 

 

Přítomni:  Mgr. Renáta Balašová, Jindřich Gubiš, Bc. Tomáš Hasil, Bára Kundrátová, 

Vítězslav Kvapil, MVDr. David Nejedlo, Ing. David Pastva, Vojtěch Prachař, 

Martin Trita, Ing. Květa Vinklátová, MgA. Marie Vondráková, Hana Zemanová  

 

Nepřítomni:  Pavla Haidlová Hnyková  

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Bc. Markéta Sabáčková, Ing. Jaromír Kvasnička 

 

Program 

 

1. Úvod 

 

1. Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 4. jednání a zahájil zasedání 

výboru. Výbor se sešel v počtu 12 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Program 

výboru byl rozšířen o bod „ Projednání materiálů do zastupitelstva“ a byl schválen 

všemi hlasy PRO. Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena paní Hana Zemanová. 

 

2. Hodnocení žádostí o dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu a návrh na jejich 

přidělení 

 

Tajemnice výboru (správce programu) informovala členy výboru o přijatých žádostech. 

Členové výboru hodnotili doručené žádosti (nehodnotil p. Kvapil- technické důvody a 

paní Kundrátová- nemoc). Ohodnoceno bylo řádně a včas. Dále informovala o 

administrativním nesouladu 3 doručených listinných žádostí, které nebyly žadateli 

podepsány. Členové výboru se usnesli, že z důvodu mimořádné situace (Covid-19), budou 

i tyto žádosti ohodnoceny a přijaty po vyřazení správcem programu zpět do hodnocení. 

        Členové výboru hlasovali o znovupřijetí 3 žádostí do hodnocení s výsledkem: 

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

12 12 0 0 0 PŘIJATO 

Dále členové výboru odsouhlasili přesun finančních prostředků v souladu s čl. 5.16 

Statutu dotačního fondu SML z programu 5.1 Kulturní projekty na území města Liberec 

do programu 5.3 Publikace, tiskoviny a ostatní média s výsledkem hlasování: 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

12 12 0 0 0 PŘIJATO 
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3. Projednání materiálů do zastupitelstva 

 

Podpora aktérů dlouhodobě působících na poli kultury ve městě Liberec 

 

Na jednání výboru byla zaznamenána nesrovnalost v důvodové zprávě materiálu po 

úpravě v RM. Konkrétně se jedná o větu: „Žadatelem nemohou být zřizované subjekty, 

a ty, které již čerpaly v letech 2020–2021 jiné formy podpory.“ 

Správné znění, jak bylo schváleno na RM, je:  „Žadatelem nemohou být zřizované 

subjekty, a ty, které již čerpaly v roce 2021 jiné formy podpory od SML.“  

Materiál do ZM bude upraven dle podkladů z RM. 

 

Členové výboru projednali tento materiál s jeho upřesněním s výsledkem: 

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

12 12 0 0 0 PŘIJATO 

 

4. Výměna organizací mezi městem a krajem 

 

Na téma výměny organizací mezi SML a Libereckým krajem proběhla živá diskuze. 

Diskutovalo se ohledně převzetí zoologické a botanické zahrady Libereckým krajem od 

města Liberec. Zároveň o přesunu provozování vybraných sociálních zařízení z 

Libereckého kraje na město Liberec. Liberecký kraj vidí perspektivu rozvoje obou zahrad, 

lépe převzít krajem, než jen přispívat z důvodu možných politických změn po volbách. 

Do zoologické zahrady bude investováno, bude zmodernizována a rozšířena o prostor pro 

výběh zvířat, součástí ZOO je i Kulturní a společenské centrum Lidové sady. Toto centrum 

je také součástí převodu, zde je velký potenciál, pestrý kulturní program, konání 

konferencí, zázemí pro ZOO. 

 

Z jednání se omluvila Mgr. Balašová a opustila jednání. 

 

Členové výboru projednali tento bod s výsledkem: 

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

11 9 0 2 0 PŘIJATO 

 

 

 

5. Různé 

 

 Bc. Hasil se vrátil k bodu jednání o návrhu dotací z Fondu kultury a cestovního 

ruchu a navrhl, že by měly být z okruhu způsobilých žadatelů vyřazeny i 

příspěvkové organizace zřizované krajem, nejen zřizované městem.  
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Ing. Pastva- pro město je prestižní podílet se i na akcích, které tyto organizace   

pořádají. 

MVDr. Nejedlo- nyní v pořádku, není převis žádostí, souhlas, aby byly podpořeny 

i tyto organizace. 

Po té proběhla diskuze o možnostech čerpání dotací městských organizací u kraje, 

dále i čerpání státních dotací. Mgr. Sabáčková podala informaci o možnosti 

čerpání dotací u Kanceláře Kreativní Evropa- výzva přelom 05/06 2021, program 

na kreativitu a kulturu, nespoléhat se jen na dotační fondy města a kraje.  

Více informací k nahlédnutí: 

https://www.kreativnievropa.cz/kreativni-evropa-po-roce-2020/ 
 

Ing. Vinklátová - kraj má propracovaný systém na dotace včetně projektových 

příprav, nyní např. převzetí ZOO krajem.  

 

 Ing. Pastva- otevřel téma, které bylo diskutováno na březnovém jednání výboru- 

parkování zájezdových autobusů v centru Liberce. Zda je nějaký posun. 

Pan náměstek s vedoucí odboru podali informaci, že projekt parkování před 

kavárnou Pošta se nebude otevírat, proběhla jednání s vedoucím odboru správy 

veřejného majetku Mgr. Hýbnerem. Zatím bez výsledku. 

Pan náměstek zjistí v jaké fázi je jednání, zda se dá s PČR dále o parkovacím místě 

vyjednávat a zda má s nimi město nějakou dohodu. 

Ing. Pastva informoval členy výboru, že projekt je oproti skutečnosti označen jako 

„dokončený“ a zaslal odkaz, na  kterém je toto k nahlédnutí: 

https://bezpecnadoprava.liberec.cz/dopravni-projekty/dokoncene-projekty/250-

prechod-pro-chodce-od-kavarny-posta-k-divadlu-f-x-saldy 

 

 pan Gubiš se dotázal na výsledek ohledně překladu městského webu (řešeno 

na březnovém jednání výboru), pan náměstek zjistí na tiskovém oddělení 

 

 

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 24. 5. 2020, 14.00h, historická budova radnice, zasedací místnost č. 202, případně 

online. 

 

 

V Liberci 27. 4. 2021 

 

 

 

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

    tajemnice                     předseda 

 

  

 

       Hana Zemanová v. r.    

       ověřovatelka zápisu 
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