Zápis 4/2019
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, Jindřich Gubiš, Pavla Haidlová, Bc. Tomáš Hasil, Ondřej Hink,
Bc. Martin Chroust, Jaroslava Kašparová, Bc. Zuzana Spudichová, Hana Zemanová,
Mgr. Jan Randáček, Ing. Květa Vinklátová

Nepřítomni: MgA. Marie Eliášová, Marek Vávra
Hosté:

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Bc. Markéta Žáčková

Program

1) Úvod
Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 4. jednání a zahájil zasedání
výboru. Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen pan Ondřej Hink.
V úvodu jednání byla členům výboru představena nová vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu Mgr. Bc. Markéta Žáčková.

2) Návrh dotací- 1. kolo 2019 Fond kultury a cestovního ruchu
Střet zájmů dohlásil: Mgr. Jan Randáček u projektu Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace.
Po rozdělení dotací dle přidělených bodů žádostem a jejich seřazení dle získaných bodů, se ve
výboru hlasovalo všemi hlasy PRO, pro přesun finančních prostředků na základě odst. 5.11
Statutu dotačního fondu SML takto:
Z programu 5.1 přebytek ve výši 82.000,-Kč přesunout do programu 5.2
Z programu 5.3 přebytek ve výši 62.250,-Kč přesunout do programu 5.2
Z programu 5.3 přebytek ve výši 88.750,-Kč přesunout do programu 5.4
V programu 5.4 po doplnění z programu 5.3 stále chyběly finanční prostředky ve výši
30.250,-Kč, proto se na jejich pokrytí použijí prostředky z plánovaného vyhlášení 2. kola
roku 2019.
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3) Kontrola akcí z Fondu kultury a cestovního ruchu
Na jednání výboru se akce, které by měly být podpořeny statutárním městem Liberec, rozdělily
jednotlivým členům ke kontrole. Tajemnice výboru rozešle členům výboru formulář, který je
po kontrole akce třeba vyplnit a zaslat tajemnici zpět na email, případně osobně odevzdat při
jednání výboru.
4) Informace k plánované změně pravidel Fondu kultury a cestovního ruchu
Ve výboru proběhla živá diskuze ohledně plánované změny pravidel Fondu kultury a
cestovního ruchu. Pan náměstek informoval přítomné o pracovní skupině, která pracuje na
vylepšení pravidel dotačního fondu. Pravidla by měla být dlouhodobě udržitelná, stejná pro
4 fondy statutárního města Liberec. Měla by mít vypovídající kritéria, aby žádosti o dotace
nebyly hodnoceny subjektivně.
Návrh nových pravidel bude předložen k připomínkování do jednoho z jednání výboru.
Předpoklad 11-12/2019.
5) Různé
Změna termínu jednání výboru z prvních pondělků v měsíci na pondělky týden před
Zastupitelstvem města Liberec, tj. příští jednání budou v těchto termínech:
20. 5. 2019, 17. 6. 2019, 16. 9. 2019, 14. 10. 2019, 18. 11. 2019, 2. 12. 2019, vždy od 14.00h,
zasedací místnost č. 202, historická budova radnice.

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:


20. 5. 2019, 14.00h, zasedací místnost č. 202, historická budova radnice

V Liberci 2. dubna 2019

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.
tajemnice

MVDr. David Nejedlo v. r.
předseda

Ondřej Hink v. r.
ověřovatel zápisu
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