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Zápis 9/2021 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 18. 10. 2021 od 14:00 hodin  

 

Přítomni:  Mgr. Renáta Balašová, Jindřich Gubiš, Bc. Tomáš Hasil, Vítězslav Kvapil, 

MVDr. David Nejedlo, Vojtěch Prachař, Martin Trita, MgA. Marie Vondráková, 

Hana Zemanová  

 

Nepřítomni:   Pavla Haidlová Hnyková, Bára Kundrátová, Ing. David Pastva, Ing. Květa 

Vinklátová 

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., Ing. Jaromír Kvasnička, Bc. Helena Hospodářová 

 

Program: 

 

1. Úvod 

Místopředsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 9. jednání a 

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

usnášeníschopný. Program výboru byl schválen všemi hlasy PRO.  

 
PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

8 8 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

2. Projednání materiálů do zastupitelstva 

 Změna účelu čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na podporu dětského 

sboru Severáček 

 

 Prodloužení termínu realizace projektu již poskytnuté dotace z Fondu kultury a 

cestovního ruchu – Nakladatelství Petr Polda, s. r. o. 

 

Členové výboru prodiskutovali oba materiály do ZM a hlasovali s výsledkem pro oba  

materiály: 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

8 8 0 0 0 PŘIJATO 
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Pan náměstek podal přítomným informaci o převodu zoologické a botanické zahrady na 

Liberecký kraj. 

3. Medaile města Liberec 

 

Členové výboru obdrželi seznam navrhovaných osobností na ocenění Medaile města 

Liberec k projednání. Tajemnice výboru rozešle členům hodnotící tabulku, kterou 

zpracuje na příští jednání výboru. Na listopadovém jednání pak bude odhlasován 

výsledek. 

 

 K jednání výboru se s omluvou připojil pan předseda, MVDr. Nejedlo.  

Počet přítomných: 9. 

 

4. Představení akcí pro veřejnost do konce r. 2021 za statutární město Liberec 

 

Bc. Hospodářová z oddělení kultury informovala přítomné o proběhlé akci Dny 

evropského dědictví a Festivalu ART WEEK. Shrnula nejdůležitější body a postřehy 

z letošního konání těchto projektů.  

Dále informovala členy výboru o akcích, které se budou konat do konce tohoto roku              

a nastínila program adventních trhů na náměstí.  

Následně proběhla diskuze členů výboru s Ing. Kvasničkou o výběrovém řízení, kterým 

byla vybrána společnost ELSET, s.r.o.. Tato společnost na základě výběrového řízení bude  

připravovat adventní trhy a Velikonoce na náměstí po dobu 4 let. Někteří členové výboru 

vyjádřili nesouhlas s plánovaným programem adventních trhů, proto požadují pozvat     

Ing. Červinku na lednové jednání výboru k podání zpětné vazby k proběhlému 

adventnímu trhu. 

 

 Jednání výboru opustila Mgr. Balašová, Bc. Hasil a následně i pan Trita. 

 Počet přítomných: 6 

 

Členové výboru požadují, aby byli s dostatečným časovým předstihem informováni            

o plánovaném programu akcí pořádaných touto společností. Dále se shodli, že bude 

vhodné před těmito akcemi průběžně zvát zástupce společnosti ELSET, s.r.o. k projednání 

programu akcí.  

 

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 22. 11. 2021, 14.00h, historická budova radnice, zasedací místnost č. 202. 

 

 

V Liberci 19. 10. 2021 

 

 

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

    tajemnice                     předseda 

 

 

       Jindřich Gubiš v. r. 

       ověřovatel zápisu 


