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Zápis 4/2017 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 19. 4. 2017 od 14:00 hodin – iQ LANDIA 

 
Přítomni:  Mgr. Jan Randáček, Ing. Lenka Červová Ph.D., Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Milan 

Turek, Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller 
 
Nepřítomni:   Pavla Haidlová (omluvena), MVDr. David Nejedlo (omluven), Mgr. Jiří Křížek 

(omluven) 
 
   
Program 

Úvod 

- předsedkyně komise Jana Vančatová přivítala přítomné na 4. jednání a zahájila komisi. 
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Robert Schiller. 

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                        

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

 

- ředitel iQ Landie, pan Mgr. Pavel Coufal představil současnost a plány iQ Landie 

 

1) Žádost do grantové výzvy Libereckého kraje 

- Pan Pastva prezentoval záměr podání grantu v rámci výzvy Libereckého kraje – vydání 

„občasníku“,  kde budou prezentovány významné akce vybraných institucí 

- vyzval členy k případnému doplnění či připomínkám (zejména pokud jde o instituce)  

2) Nové pojmenovávání ulice v Liberci – Vesec  

- Proběhla diskuse nad možnými návrhy na nové pojmenování ulice v oblasti Liberec 

v lokalitě Nedbalova – Dlouhá v k.ú. Vesec u Liberce 

- V diskuzi byly navrženy dva názvy : původní návrh Bělonožníkova a nový návrh 

Uherkova  

Hlasováno o návrhu na pojmenování ulice v lokalitě Nedbalova – Dlouhá v k.ú. Vesec u 
Liberce : Bělonožníkova PRO 5 hlasů x Uherkova PRO 2 hlasy,  
 
Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučuje pojmenování ulice „Bělonožníkova“                                                                                        
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3) Revize jednacího řádu KCR  

- Tajemník komise představil změny a vyzval členy k připomínkám či návrhům na změny 

Hlasováno o navržených změnách jednacího řádu: všichni PRO - Změna jednacího řádu byla 
přijata                                                                                          

4) Fond pro kulturu a cestovní ruch – přidělování financí  

- Proběhla diskuze nad možnými změnami přidělování financí z fondu pro kulturu a 

cestovní ruch, případně sladění pravidel s ostatními fondy 

- K následné diskuzi jsou navrženy tyto změny 

a) při celkovém hodnocení projektu brát zřetel na efektivnost nákladů na občerstvení 

b) v pravidlech pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu je 

v hodnotících kritériích (spolufinancování) stanoveno, že při žádném spolufinancování 

(jen zdroje SML) bude přiděleno 5 bodů – návrh: změnit na 0 bodů 

c) přidat do pravidel poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu odstavec, že 

členové komise mohou provádět kontrolní činnost na podpořené akci  

 - případný návrh na změnu v pravidlech bude řešen na příštím jednání komise   

5) Představení nového prohlídkového okruhu  

- Pan Pastva představil nový prohlídkový okruh a pozval členy komise na prohlídku 

6) Návrh na medaili/čestné občanství - MUDr. Zikmund  

- komise bere na vědomí nominaci pana Zikmunda 

- komplexní vyhodnocení nominací provede komise na podzim tohoto roku  

 

7) Různé  

- Příští jednání komise 17. 5. – Centrum Vlasty Buriana 

 

 

       

 
V Liberci 20.4. 2017 
Zapsal: Jaromír  Kvasnička v.r.    Jana Vančatová v.r. 
               (tajemník komise)     (předsedkyně) 
 
        Robert Schiller v.r. 
         (ověřovatel zápisu)  


