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Zápis 7/2021 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 30. 8. 2021 od 14:00 hodin  

 

Přítomni:  Mgr. Renáta Balašová, Jindřich Gubiš, Pavla Haidlová Hnyková, Bára 

Kundrátová, Vítězslav Kvapil, MVDr. David Nejedlo, Ing. David Pastva, 

Vojtěch Prachař, Martin Trita, Hana Zemanová  

 

Nepřítomni:   Bc. Tomáš Hasil, Ing. Květa Vinklátová, MgA. Marie Vondráková 

 

Hosté: Ing. Jaromír Kvasnička, Ing. Ondřej Červinka 

 

Program: 

 

1. Úvod 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 7. jednání a zahájil zasedání 

výboru. Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Program 

výboru byl upraven- stažen bod 2) Projednání materiálů do ZM (žádný materiál nebyl 

postoupen k projednání výboru pro kulturu a cestovní ruch) a byl schválen všemi hlasy 

PRO.  

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

2. Projednání materiálů do zastupitelstva 

- staženo 

 

3. Různé 

 

Akce „Léto na náměstí“ 

 

Na jednání výboru proběhla živá diskuze ohledně akce „Léto na náměstí“. Byl projednán 

program této akce- cca 18 vlastních akcí v rámci rozpočtu akce, 3 na zakázku (rozpočet 

Léta na náměstí je 600tis. Kč vč. DPH). Bar na náměstí- finančně přispívá částečně na 

program, zároveň je to propagace Léta na náměstí. 

Člen výboru, Jindřich Gubiš, vyslovil nespokojenost s dramaturgií této akce a požádal, 

zda je možné, aby výbor příští rok toto mohl předem posoudit. 

R. Balašová- pěkná akce, nicméně by se měla uskutečnit jinde než na náměstí a ponechat 

zde klid na kavárenských zahrádkách. 
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O. Červinka- nebrání se jiné lokalitě, nicméně by pak byl předpoklad nižší návštěvnosti. 

M. Trita- turisté si stěžují na stabilní podium na náměstí, D. Pastva- návrh, aby se stabilní 

pódium ponechalo cca 14 dní a pak pořádat akce bez pódia (flašinetáři…). 

 

Situace s bezpečností a čistotou na náměstí bude řešena na nadcházející poradě vedení 

města, za přítomnosti ředitelů TSML, MP a O. Červinky. 

 

 

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 27. 9. 2021, 14.00h, historická budova radnice, zasedací místnost č. 202. 

 

 

 

V Liberci 1. 9. 2021 

 

 

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

    tajemnice                     předseda 

 

 

       MVDr. David Nejedlo v. r. 

       ověřovatel zápisu 


