Zápis 3/2019
z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch
konaného dne 4. 3. 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, Bc. Martin Chroust, Jaroslava Kašparová, Bc. Zuzana
Spudichová, Marek Vávra, Hana Zemanová

Nepřítomni: Mgr. Jan Randáček, Ing. Květa Vinklátová
Hosté:

Ondřej Pleštil

Program

1) Úvod
Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 3. jednání a zahájil zasedání
výboru. Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Přítomní členové
výboru odsouhlasili změnu programu všemi hlasy PRO. Do programu se vložil bod „ Diskuzekriminální seriál Nelegál“.
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen pan Ondřej Hink.

2) Diskuze- kriminální série Nelegál
Pan Ondřej Hink inicioval diskuzi ke kriminální sérii Nelegál. Výbor pro kulturu a cestovní
ruch by měl natáčení série projednat nejdříve na svém jednání, teprve poté by měl být předložen
na Zastupitelstvu města Liberec. Proběhla diskuze mezi členy výboru o efektivnosti natáčení.
Usnesení výboru:
Výbor pro kulturu a cestovní ruch žádá vedení města po premiérování filmu o předložení
zprávy o kulturních a finančních dopadech natáčení, zda natáčení bylo pro statutární město
Liberec efektivní a bylo přínosem.
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3) Projednání žádostí z Fondu kultury a cestovního ruchu


Tajemnice výboru informovala přítomné, že SML obdrželo v 1. kole 2019 celkem
60 žádostí o dotaci z Fondu kultury a cestovního ruchu. Z toho byly 2 žádosti stornovány
žadateli ještě před hodnocením, 4 žádosti pak byly vyřazeny dle statutu fondu z hodnocení
pro administrativní nesoulad. Hodnotitelé budou hodnotit 52 projektů, přičemž termín
odevzdání hodnotících formulářů zpět tajemnici je 22. 3. 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 projektů za spolek G300, spolek a Kalendář
Liberecka spol. s r.o.
Pavla Haidlová- Spolek přátel Ostašova, z.s. a CREAT, z.s.
MVDr. David Nejedlo- Julius Jankovič

4) Kino Varšava- informace o rekonstrukci kina
Pan Pleštil informoval členy výboru o plánované rekonstrukci kina a představil prezentaci/
vizualizaci k tomuto tématu. Následně proběhla diskuze ohledně financování rekonstrukce
včetně vize dalšího fungování a financování kina Varšava po jeho rekonstrukci.
Výbor navrhl panu Pleštilovi, aby se přihlásil v květnu do programu výboru a představil akce,
které v kině proběhly v letošním roce.

5) Projednání žádostí z Fondu kultury a cestovního ruchu
Členové výboru projednali jednotlivé žádosti o dotaci z Fondu kultury a cestovního ruchu ze
všech programů 5.1- 5.4. Bodové hodnocení pak bude každý zpracovávat sám za sebe dle
pravidel fondu.
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Paní Pavla Haidlová sdělila členům výboru, že se projednává změna pravidel fondu. Zároveň
vyzvala přítomné, aby své případné podněty ke změně podávali přímo jí, případně tajemnici
výboru.

6) Různé
Bc. Tomáš Hasil přednesl v návaznosti na minulé jednání výboru ohledně Medailí města
Liberec mnoho dalších jmen osob, které byly v Liberci zainteresovány do dění událostí roku
1989.

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:


1. 4. 2019, 14.00h, zasedací místnost č. 202, historická budova radnice

V Liberci 5. března 2019

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.
tajemnice

MVDr. David Nejedlo v. r.
předseda

Ondřej Hink v. r.
ověřovatel zápisu
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