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Zápis 8/2019 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 21. 10. 2019 od 14:00 hodin – zasedací místnost č. 202, historická budova 

radnice 

 

 

Přítomni:  MVDr. David Nejedlo, Jindřich Gubiš, Pavla Haidlová, Bc. Tomáš Hasil, Martin 

Trita, Ondřej Hink, Mgr. Jan Randáček, MgA. Marie Eliášová, Ing. Květa 

Vinklátová, Hana Zemanová, Jaroslava Kašparová 

 

Nepřítomni:  Marek Vávra, Bc. Martin Chroust 

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Michael Otta 

 

Program 

 

1. Úvod 

 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 8. jednání a zahájil 

zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. 

Program výboru byl schválen všemi hlasy PRO. V úvodu jednání se členům výboru 

představil nový člen, pan Martin Trita. 

Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen pan Jindřich Gubiš. 

 

2. Statut Dotačního fondu SML- Mgr. Otta Michael 

 

Členům výboru byl představen návrh nového statutu dotačního fondu SML včetně 

návrhu vyhlášení programů. Statut výboru představil Mgr. Michael Otta s panem 

náměstkem Langrem. Následně proběhla diskuze, členové výboru byli vyzváni, aby do 

25. 10. 2019 navrhli kritéria pro hodnocení žádostí a zaslali tajemnici výboru případné 

připomínky k návrhu statutu a vyhlášení. 

 

3. Medaile města Liberec/ čestné občanství 

 

Členové výboru byli vyzváni, aby se do příštího jednání seznámili se všemi návrhy na 

čestné občanství/ medaili města Liberec. Hlasování proběhne na příštím jednání, dne 

4. 11. 2019. 

 

4. Kulturní počin 

 

Členové výboru byli informováni o došlých návrzích na kulturní počin. Kulturní počin 

má 3 kategorie, výzva na podávání bude uveřejněna i ve Zpravodaji, podávání probíhá 

přes web města.  
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5. Projednání materiálů do zastupitelstva 

 

Výbor pro kulturu a cestovní ruch nemá námitek na materiál Zpráva o využití a 

vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2018- všichni PRO. 

Materiál ohledně změny názvu podpořeného projektu- seriál NELEGÁL na nový název 

ZRÁDCE- 10 hlasů PRO, 1- ZDRŽEL SE. 

 

 

6. Dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu- harmonogram hodnocení žádostí 

 

 Tajemnice výboru informovala přítomné o došlých žádostech do Fondu kultury 

a cestovního ruchu pro 2. kolo 2019. Celkem přišlo 29 žádostí. Z toho byly 2 

žádosti vyřazeny dle statutu fondu správcem programu pro administrativní 

nesoulad (paní Pavla Haidlová). Žádost o dotaci paní Veroniky Mervartové byla 

přijata dne 14. 9. 2019 (vyhlášeno bylo podávání žádostí do 13. 9. 2019, 14.00h). 

Na stránkách města ale administrátor webu uvedl chybné datum, a to 14. 9. 2019, 

správně mělo být ukončeno dle vyhlášeného programu dne 13. 9. 2019. 

Následně nastala technická chyba v podávání žádostí přes iPOINT, který měl 

být uzavřen 13. 9. 2019, přesto se podařilo žadateli žádost dne 14. 9. 2019 

odeslat. Právní oddělení doporučilo, aby tato žádost byla přijata do hodnocení 

až po odsouhlasení žádosti výborem. Výbor všemi hlasy PRO odsouhlasil, že 

tato žádost bude výborem přijata do dalšího hodnocení. Hodnotitelé budou 

hodnotit celkem 27 projektů, přičemž termín odevzdání hodnotících formulářů 

zpět tajemnici je 31. 10. 2019. 

 Postup pro hodnocení jednotlivých žádostí hodnotiteli: hodnotit žádosti pomocí 

přístupových hesel na webu města, vyplnit tabulku se zdůvodněním hodnocení 

včetně bodového ohodnocení- dle pravidel fondu. 

 Střet zájmů nahlásili: 

Bc. Tomáš Hasil- u  dvou projektů za spolek G300, spolek 

Mgr. Jan Randáček- u projektu za Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou 

organizaci. 

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 4. 11. 2019, 15.30h, zasedací místnost č. 202, historická budova radnice 

 

 

V Liberci 22. října 2019 

 

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

    tajemnice      předseda 

 

  

        Jindřich Gubiš v. r.  

        ověřovatel zápisu  


