
Zápis 5/2022 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 23. 5. 2022 od 14:00 hodin  

 
Přítomni:  Jindřich Gubiš, Bc. Tomáš Hasil, Vítězslav Kvapil, MVDr. David Nejedlo,           

Martin Trita, Mgr. Renáta Balašová,  MgA. Marie Vondráková, Vojtěch Prachař, 
Hana Zemanová, Pavla Haidlová Hnyková, 

 
Nepřítomni:  Bára Kundrátová, Ing. Květa Vinklátová, Ing. David Pastva  
 
Hosté:          PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., Ing. Šárka Mirezová, Ing. Ondřej Červinka,       

Ing. Jaromír Kvasnička, Ing. Marie Hlavatá 
 
 
Program: 
 

1. Úvod 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo  přivítal přítomné na 5. jednání a zahájil zasedání 
výboru. Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Program 
výboru byl schválen ve změněném pořadí bodů. Bylo  předřazeno projednání materiálů do 
ZM. Ověřovatelem zápisu byla zvolena Hana Zemanová. 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 
SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 PŘIJATO 

 
2. Projednání materiálu do ZM 

 
       34. Přijetí dotace na podporu kandidatury statutárního města Liberec na Evropské hlavní  
       město kultury.  
       Pan náměstek PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., představil členům výboru vyjednávání dotace 
       z Ministerstva Kultury ve výši 600 000 Kč na podporu kandidatury na EHMK. Diskuze 
       neproběhla žádná. 
 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 
SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 PŘIJATO 
 

       35. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci Festival dětského 
       čtenářství. 



         PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., představil členům výboru Festival dětského čtenářství, 
         který proběhne v Krajské vědecké knihovně v  Liberci a Malé výstavní síni. Hlasovalo 
         se o doporučení přijetí dotace  400 000 Kč (40% projektu).  Diskuze neproběhla žádná. 

 
        36. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA, 
        o.p.s. 
        Pan náměstek Langr představil členům výboru dotaci 400 000 Kč pro IQLANDII podporu 
        přírodo-věděcko-technického vzdělávání. IQLANDIA poskytne libereckých školám 
        vzdělávací program. 
        Pan doktor Nejedlo zmínil srovnání 4 vzdělávacích center v ČR s tím, že IQLANDIA 
        pracuje z malého rozpočtu oproti ostatním. 
        Diskuze neproběhla žádná. 
 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 
SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 PŘIJATO 
 

3. Léto na náměstí 
 

Pan Ing. Ondřej Červinka představil členům výboru program Léta na náměstí. Podium 
      nebude od 4. 7. – 5. 8. 2022. Bohemia Jazz Fest má podium své. 

Pan Jindřich Gubiš vznesl dotaz, jestli bude na náměstí stálý bar. Pan Červinka odpověděl, 
      že bar ani jiná alternativa nebude. Stánky s občerstvením budou jen při akcích. WC jsou 
      domluvené v rámci předzahrádek. Liberecký jarmark a pivní festival bude mít mobilní 
      toalety. 
      Pan Prachař vznesl dotaz na velkoformátové plátno, na kterém by byl přehled pořádaných 
      akcí. Pan Červinka odpověděl, že toto není z ekonomických důvodů možné. Bude jen 
      velkoplošná 
      obrazovka s prezentací na Crystal Valley Week. 

Paní Vondráková vznesla dotaz na existenci velkoplošného stanu u Pivního festivalu.  
Pan Červinka odpověděl, že velkoplošný stan nebude, jen jednorázové malé stánky. 
Pan Červinka popsal stručně program Libereckého jarmarku, kde se oslaví 670. výročí od 

      první zmínky o Liberci a 220 let od narození T. Liebiega. 
Pan Nejedlo se zajímal o případné novinky z programu jarmarku, umístění hlavního 

      programu (náměstí), rytířských soubojů (Kostelní ulice), výstavy historických aut 
      (Kostelní ulice), jízdy na koních (5. Květen), kočár s koňmi (Moskevskou ulicí dolu a 
      Pražskou nahoru) 

Pan doktor Nejedlo  vznesl dotaz na situaci ohledně farmářských trhů (st-čt). Pan Červinka 
      uvedl, že větší zájem je o čtvrtky. Na jeden den v týdnu 
      se ale trhy zatím zkrátit neplánují. 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 
SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 PŘIJATO 



Paní Vondráková pochválila obsáhlý program Jarmarku a zeptala se na případnou 
     „divokou kartu“ ( návrh na novou neotřelou akci) Léta na náměstí do budoucna. 

Paní Balašová se zajímala o promítací plátno z Anifilmu, zda by nebyla možnost ho využít 
      i pro Léto na náměstí pro promítání 4 filmů v rámci festivalu Sportfilm. Pan Červinka 
     dodal, že je třeba dodat podklady do čtvrtka 26.5.2022. 

 
4. Informace k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu kultury a cestovního ruchu 

 
Ing. Kvasnička a Ing. Hlavatá poděkovali členům za jejich hodnocení žádostí  ke kterým 
byli vyzváni. Členové byli vyzváni k dodatečnému ohodnocení dvou žádostí,  které 
v původním seznamu nebyly. 
Zároveň byli vyzváni k hodnocení ti členové, kteří tak dosud neučinili. (Vítezslav Kvapil, 
Vojtěch Prachař, Martin Trita) 
 

      Pan Gubiš vznesl dotaz na žádost od ARR, proč nemají v Grantysu u žádosti nahrané 
      přílohy. Pan Kvasnička odpověděl, že u příspěvkových organizací kraje tak být nemusí. 
      Pan Hasil kritizoval fakt, že si mohou veřejné instituce žádat o dotaci. 
      Paní Balašová odchází. 
      Ing. Mizerová reaguje na poznámku pana Hasila. Výbor může navrhnout omezení  komu 
      se nedá dotace formou vyhlášení programu. Pokud tam žádné omezení není- pak je každý  
      žadatel způsobilý. Ještě existuje možnost ovlivnit takové žadatele formou kvalitativního 
      hodnocení. 
 

5. Různé 
 
Pan Gubiš vznesl dotaz na soutěž o rekonstrukci PKO.  
Pan Nejedlo  odpověděl. PKO je od roku 2011 pod ZOO. Měla by proběhnout rekonstrukce 

      půdních prostor, Formanky, malého sálu a proto bude potřeba velká investice ve spojení 
      s krajem a městem. Nejsou ještě vydané oficiální podmínky soutěže. Cílem je historický 
     dům v moderním pojetí (kulturní kreativní centrum, Hudební škola, ..) 

 
 

 
Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  
 

• 27. 6. 2022, 14.00h, historická budova radnice 
 
V Liberci 26. 5. 2022 
 
Zapsala: Bc. Helena Hospodářová v. r.              MVDr. David Nejedlo v. r.  
    tajemnice                     předseda 
                  
                                                                                  Hana Zemanová  
                                                                                  ověřovatel zápisu 



 
        
 
 
        
 


