Zápis 7/2019
z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch
konaného dne 16. 9. 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, Mgr. Jan Randáček, MgA. Marie Eliášová, Ing. Květa Vinklátová, Bc. Martin
Chroust, Hana Zemanová

Nepřítomni: Jaroslava Kašparová, Marek Vávra

Hosté:

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Markéta Žáčková, Bc. Denisa Merenusová, DiS.,
Mgr. Eva Ouzká

Program

1. Úvod
Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 7. jednání a zahájil zasedání
výboru. Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Program výboru
byl schválen všemi hlasy PRO.
Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena paní Hana Zemanová.
2. Turistický region Jizerské hory (TRJH)- Bc. Denisa Merenusová, DiS.
Bc. Denisa Merenusová, DiS. měla připravenou prezentaci a představila členům výboru
Turistický region Jizerské hory, který sídlí v IQ Landii. Propagace akcí probíhá přes sociální
sítě, turistické noviny „Jizerské noviny“, na veletrzích, press tripech, prezentačních akcích,
setkání informačních center apod. Probíhá monitoring návštěvnosti turistických oblastí, je
plánován nový turistický vizuál, tištěné materiály (v r. 2020). Další informace o TRJH je možné
nalézt na webových stránkách www.jizerky.cz
3. Proces přípravy nové krajské strategie cestovního ruchu- Mgr. Eva Ouzká
Mgr. Eva Ouzká informovala přítomné o přípravách nové krajské strategie cestovního ruchu.
Jedná se o strategický dokument, na kterém se pracuje již od loňského roku, proběhla 3 setkání.
Liberecký kraj by rád vytvořil dokument detailnější, nápomocni budou studenti TUL, kteří
budou tvořit analytickou část, swot analýzu, statistiku. Strategický dokument bude tvořit
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analytická a návrhová část, dokument by měl být vytvořen na 7 let dopředu, koncem roku 2020
by měl být předložen do zastupitelstva kraje ke schválení, platný by měl být od 1. 1. 2021.
Statutární město Liberec bude součástí tvorby strategie cestovního ruchu (přes Mgr. Markétu
Žáčkovou, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu).
Následně proběhla diskuse- Ing. Květa Vinklátová- bylo by vhodné mít zákon o cestovním
ruchu, který v ČR neexistuje, je potřeba turisticky přetížené lokality přesunout do lokalit méně
známých, je potřeba posílit roli cestovního ruchu na kraji a zároveň je potřeba více investic do
cestovního ruchu.
4. Medaile města Liberec- informace o návrhovém procesu
PhDr. Mgr. Ivan Langr vyzval přítomné, aby podali návrhy na čestné občanství/ medaili
města Liberec, zároveň zazněly konkrétní návrhy na udělení těchto cen. Projednáno bude
v říjnu 2019.
5. Projednání materiálů do zastupitelstva
Výbor pro kulturu a cestovní ruch nemá námitek na materiál jmenování nového člena výboru,
na materiál změny názvu podpořeného projektu- seriál NELEGÁL na nový název ZRÁDCE.
Ohledně materiálu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Liberec Technickému muzeu
nepřijímá výbor po delší diskuzi žádné stanovisko, důvodem je nedostatečné zdůvodnění
navýšení výše požadované dotace.
6. Informace tajemnice o došlých žádostech o dotaci z Fondu kultury a cestovního ruchu2. kolo 2019 a následný harmonogram hodnocení žádostí
Tajemnice fondu informovala přítomné o přijatých žádostech do 2. kola Fondu kultury a
cestovního ruchu, výborem bude hodnoceno v říjnu 2019, návrh na konkrétní dotace bude
následně projednán na zastupitelstvu města v listopadu 2019.
7. Stanovení nových termínů jednání výboru pro 2. pololetí 2019
Na základě doporučení organizačního oddělení SML byly stanoveny nové termíny jednání
výboru, a to na dny: 21. 10. 2019, 25. 11. 2019 a 9. 12. 2019, ve 14.00h, v historické budově
radnice.
8. Různé
Proběhla diskuze o nových pravidlech/ statutu Fondu kultury a cestovního ruchu a všech
ostatních fondů SML, následně bude předloženo na výborech k projednání.
Paní Pavla Haidlová nadnesla otázku, zda funguje/ pokračuje spolupráce s partnerskými městy
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statutárního města Liberec.
MgA. Marie Eliášová pozvala přítomné členy na představení Kanceláře architektury města
Liberec na 17. 9. 2019 v 17h v Malé výstavní síni.

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:


21. 10. 2019, 14.00h, zasedací místnost č. 202, historická budova radnice

V Liberci 18. září 2019

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.
tajemnice

MVDr. David Nejedlo v. r.
předseda

Hana Zemanová v. r.
ověřovatelka zápisu
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