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Zápis 2/2019 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 4. 2. 2019 od 14:00 hodin – zasedací místnost č. 202, historická budova radnice 

 

Přítomni:  MVDr. David Nejedlo, MgA. Marie Eliášová, Jindřich Gubiš, Pavla Haidlová,               

Bc. Tomáš Hasil, Ondřej Hink, Jaroslava Kašparová, Mgr. Jan Randáček, Bc. Zuzana 

Spudichová, Hana Zemanová 

 

Nepřítomni:   Marek Vávra, Bc. Martin Chroust, Ing. Květa Vinklátová 

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ing. David Pastva, Bc. Pavlína Sacherová 

 

 

 

Program 

1) Úvod 

 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 2. jednání a zahájil zasedání 

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

výboru souhlasili s programem všemi hlasy PRO. Ověřovatelem zápisu byla navržena a 

zvolena paní Pavla Haidlová. 

 

2) Informace z odboru kultury a cestovního ruchu 

 

Ing. David Pastva informoval přítomné o aktivitách odboru, které byly realizovány v roce 2018 

a představil prezentaci „Plán odboru cestovního ruchu, kultury a sportu pro rok 2019“.                  

Bc. Pavlína Sacherová dále navázala představením aktivit Městského informačního centra a 

plánem činností na rok 2019. Informovala výbor o činnosti filmové kanceláře, o dotačních 

projektech apod. Plán odboru pro rok 2019 bude zaslán elektronicky všem členům výboru. 

 

3) Kulturní počin 

 

Na základě hodnocení a přidělení bodů členy výboru bylo určeno pořadí kulturních počinů 

za r. 2018, přičemž vyhlášení proběhne dne 26. 2. 2019 od 17:00 v liberecké obřadní síni.  

Výbor odhlasoval všemi hlasy PRO, aby byl kulturní počin vyhlášen nově ve dvou 

kategoriích, a to 1. kategorie: Kulturní počin na území města Liberec, 2. kategorie Kulturní 

počin reprezentující město navenek.  

 

4) Medaile města Liberec 

 

Na jednání výboru proběhla diskuze a následně se odhlasovaly jednotlivé návrhy na udělení 

ocenění Medaile města Liberec. 
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5) Různé 

 

Bc. Tomáš Hasil zahájil diskuzi na téma primátorského lože v Divadle FX Šaldy a jeho 

obsazenosti. 

MgA. Marie Eliášová by ráda na příštím jednání diskutovala ohledně rekonstrukce kina 

Varšava. 

 

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 4. 3. 2019, 14.00h, zasedací místnost č. 202, historická budova radnice 

 

  

 

        

 

V Liberci 5. února 2019 

 

 

 

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

    tajemnice      předseda 

 

         

 

 

        Pavla Haidlová v. r. 

        ověřovatelka zápisu  

 

 


