ZÁPIS 1/VI/2020
ze zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje, ze dne 14. 12. 2020
Přítomni:

Ing. Petr Beitl, Mgr. Daniel David, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Miloš Krčmář, Mgr. Josef
Svoboda, Petr Hozák, Jaroslav Kořínek, Lukáš Pohanka, Martin Brož, Lenka Urbánková,
Jaroslava Kašparová, Bronislav Kalvoda

Nepřítomni:

Ondřej Víteček

Hosté:

Ing. Květa Vinklátová, PhDr. René Brož

Návrh programu zaslaný v pozvánce
1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu a schválení programu zasedání
2. Úvodní představení členů výboru, náměstkyně hejtmana pověřené řízením resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Ing. Květy Vinklátové
3. Seznámení s Jednacím řádem Výboru Libereckého kraje a Statutem Výboru, stanovení
harmonogramu jednání na 1. pololetí 2021
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3485/2020 z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji – prodloužení termínu realizace
projektu
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1175/2020 z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace č. OLP/1751/2020 z Dotační fondu Libereckého kraje, programu č. 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji
6. Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace
7. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20 – převod finančních prostředků mezi kapitolami
917 09 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 914 07 Působnosti odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 912 07 Účelové příspěvky – příspěvkové organizace
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků z kapitoly 912 07 Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci
8. Rozpočtová opatření
a) Rozpočtové opatření č. 378/20 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace resortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
b) Rozpočtové opatření č. 379/20 – úprava specifických ukazatelů výdajové kapitoly 917 07 –
Transfery, poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku
Kultura, z.s.
c) Rozpočtové opatření č. 405/20 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR určená pro
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci na projekt Brána do světa sbírek
9. Představení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
10. Různé
11. Závěr
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1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu a schválení programu zasedání
Jednání zahájil a řídil předseda Ing. Petr Beitl. Přivítal přítomné členy a konstatoval, že dle prezenční listiny
je výbor usnášeníschopný.
Průběh jednání:
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové výboru v pozvánce. Byl schválen
program
jednání.
Ověřovatelem
zápisu
z
jednání
Výboru
KPPCR
byl
zvolen
Martin Brož, který s návrhem souhlasil.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/01
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
schvaluj e
program 1/VI řádného zasedání konaného dne 14. 12. 2020
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

2. Úvodní představení členů výboru, náměstkyně hejtmana pověřené řízením resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Ing. Květy Vinklátové
V další části jednání proběhlo představení jednotlivých členů Výboru a hostů.
3. Seznámení s Jednacím řádem Výboru Libereckého kraje a Statutem Výboru, stanovení
harmonogramu jednání na 1. pololetí 2021
Členové výboru byli seznámeni s Jednacím řádem pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje, který byl
schválen usnesením zastupitelstva č. 21/VI/20/ZK ze dne 3. 11. 2020 a který upravuje přípravu zasedání
výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a zabezpečování plnění jím přijatých rozhodnutí. Dále byli
seznámeni se vzorovým Statutem pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje a s návrhem znění Statutu
výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje, které specifikuje oblast působnosti a činnosti
vykonávané finančním výborem.
Předseda navrhl také Výboru termíny jednání výboru tak, aby jednání probíhalo vždy týden před jednáním
Zastupitelstva Libereckého kraje.
18. 1. – 14:00
16. 2. – 15:00
22. 3. – 15:00
19. 4. – 14:00
18. 5. – 15:00
15. 6. – 15:00
Diskuse: Členové výboru diskutovali o termínech výboru s tím, že všichni dostanou navržené termíny a
hodina a zpětně potvrdí svoji účast.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/02
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s Jednacím řádem Výboru Libereckého kraje a Statutem Výboru a se stanovením harmonogramu jednání na
1. pololetí 2021
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11
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PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3485/2020 z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji – prodloužení termínu realizace
projektu
Předmětem materiálu je prodloužení realizace projektu v oblasti kultury, kterému byla poskytnuta účelová
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/03
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace, Spolku pro zvelebení jindřichovického kostela Campana, se sídlem Jindřichovice
pod Smrkem 59, IČ: 08177244, o prodloužení termínu realizace projektu „Za hudbou do Jindřichovic“, na
jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 336/20/ZK ze dne 22. září 2020,
souhlasí
1. s prodloužením termínu realizace projektu „Za hudbou do Jindřichovic“ z 31. prosince 2020 na 30.
června 2021, a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. února
2021 na 19. srpna 2021,
2. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/3485/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje na projekt „Za hudbou do Jindřichovic“, uzavřené dne 11. listopadu 2020 mezi Libereckým
krajem a Spolkem pro zvelebení jindřichovického kostela Campana
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1175/2020 z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, a dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. OLP/1751/2020 z Dotační fondu Libereckého kraje, programu č. 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 146/20/ZK ze dne 26. 5. 2020 bylo rozhodnuto o poskytnutí
účelových dotací vybraným příjemcům z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 91707 – Transfery, Obnova
ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch. Součástí tohoto
usnesení bylo kromě výše poskytované dotační částky i nastavení závazných parametrů podpořených
projektů a termínu jejich realizace. Podmínky čerpání dotace jsou následně upraveny v uzavíraných
dotačních smlouvách mezi příjemcem dotace a Libereckým krajem jako poskytovatelem.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/04
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace – Obce Ždírec, IČO 00673463, se sídlem Ždírec 7, 472 01 Ždírec, o změnu
termínu realizace projektu „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“ na jehož realizaci
byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených
památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 146/20/ZK ze dne 26. 5. 2020,
2) žádost příjemce dotace Ing. Jana Sýkory, nar. 11. 1. 1952, bytem Bardějovská 2573, 470 06 Česká
Lípa, se změnou termínu realizace a změnou závazných parametrů smlouvy projektu „Vzorkovna
malírny okenních skel Okrouhlá – restaurátorské práce v objektu na pozemku parc. č. 563 – III.
etapa“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního programu Libereckého kraje,
3

podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
souhlasí
1) se změnou termínu realizace projektu „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“ z 31.
12. 2020 na 31. 3. 2021, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 19. 2. 2021 na 20. 5.
2021,
2) se změnou závazných parametrů projektu „Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá –
restaurátorské práce v objektu na pozemku parc. č. 563 – III. etapa“, z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

2

Restaurování a rekonstrukce vitrají

m

21,4

Jednotka

Hodnota

na tyto nové:
Název parametru

2

Kompletní restaurování zbývající části vitraje C

m

12,0

Částečné restaurování a rekonstrukce vitrají oken v přízemí
stěn P1, P2, P3, P4 a P5

m2

9,4

Osazení vitraje okna A ve stěně P5

m2

14,0

a se změnou termínu realizace projektu „Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá – restaurátorské práce
v objektu na pozemku parc. č. 563 – III. etapa“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021, a s prodloužením termínu pro
podání vyúčtování z 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021,
3) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1175/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“,
uzavřené dne 3. 7. 2020 mezi Obcí Ždírec a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
realizace projektu a změna termínu pro podání vyúčtování projektu,
4) dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1751/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Vzorkovna malírny okenních skel
Okrouhlá – restaurátorské práce v objektu na pozemku parc. č. 563 – III. etapa“, uzavřené dne 13. 7.
2020 mezi Ing. Janem Sýkorou a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna závazných
parametrů smlouvy, změna termínu realizace a vyúčtování projektu,
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Diskuse: Pan Mgr. Krčmář objasnil, že u objektu Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá se jedná o
výměru toho, co je restaurováno z pohledu Památkové péče. S tím, že se jedná o menší výměru a zbytek se
doplňuje nově tím, co už není restaurování.
Pan Martin Brož se zeptal, jak to je s tím, že u restaurování oken to vypadá, že žádost je dvakrát tzn.
restaurování oken a osazení.
Pan PhDr. Brož objasnil, že se jedná o stejný projekt, vždy se snažíme ty parametry skloubit tak, aby se to
dalo zahrnout do jednoho projektu. Je to vždy po domluvě s žadatelem.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12
PRO: 12
Přišla: Lenka Urbánková
4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

6. Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace
Z důvodu změn v nemovitém majetku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
předkládáme orgánům kraje ke schválení přílohu č. 1 zřizovací listiny se soupisem dle účetní závěrky k 30.
9. 2020.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/05
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré- Město, 460 01 Liberec z důvodu změn v nemovitém majetku
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

7. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20 – převod finančních prostředků mezi
kapitolami 917 09 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 914 07
Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 912 07 Účelové příspěvky –
příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků z kapitoly 912 07 Krajské vědecké knihovně v Liberci,
příspěvkové organizaci
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, předložila ke schválení tři žádosti o poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků v celkové výši 460.000 Kč, které budou čerpány převážně v roce 2021.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/06
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 07 Transfery
odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu a kapitoly 914 07 Působnosti odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, a současně se navyšují výdaje kapitoly 912 07 Účelové příspěvky – příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu následovně:
a) v kapitole 917 07 se snižuje specifický ukazatel - Podpora projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb – ZÁŠTITA ve výši 290.000 Kč,
b) V kapitole 914 07 se snižuje rozpočtový ukazatel Propagace kultury Libereckého kraje ve výši
170.000 Kč
c) v kapitole 912 07 se navyšují výdaje o 460.000 Kč na financování mimořádných účelových
příspěvků - zavádí se nové dílčí ukazatele - Nákup venkovních výstavních panelů ve výši 280.000
Kč, Nákup e-knih a elektronických databází ve výši 100.000 Kč, Nahrávací a prezentační technika k
projektu Regionální osobnosti 80.000 Kč
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Diskuse: Pan předseda Beitl jen zmínil, že tento projekt je pro něj otázkou priorit. Pan PhDr. Brož mu
odpověděl, že odbor posuzoval všechny požadavky příspěvkových organizací s tím, že druhá žádost směřuje
k Severočeskému muzeu k věcem, které nebylo možné z IROP zaplatit
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12
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PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

8a) Rozpočtové opatření č. 378/20 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace resortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
Rozpočtovým opatřením č. 378/20 dochází k navýšení příjmů rozpočtu kraje 2020 o částku 600.000 Kč
z titulu investiční účelové dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR pro Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČ
00083232.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/07
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 378/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 o
částku 600.000 Kč z titulu účelové investiční dotace s účelovým znakem 34 502 poskytnuté Ministerstvem
kultury ČR pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci, se sídlem Masarykova 473/11,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČ 00083232 na akvizici díla Jaroslav Róna: socha Lvice Strážce, a
zároveň se o tuto částku navyšují výdaje v kapitole 917 07– Transfery odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

8b) Rozpočtové opatření č. 379/20 – úprava specifických ukazatelů výdajové kapitoly 917 07 –
Transfery, poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku
Kultura, z.s.
Předmětem materiálu je rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v
oblasti kultury.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/08
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 379/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 100.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
a) snížením specifického ukazatele: číslo akce 07803270000 – Transfery, Podpora ojedinělých
projektů, naléhavé potřeby ve výši 100.000 Kč
b) zavedením nového specifického ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu v celkové výši 100.000 Kč,
souhlasí
se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3997/2020 na projekt „Stream #kulturaprezije“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Kultura, z.s., IČ: 05120446, se sídlem Hrdinů 514/28, Liberec XII
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Diskuse: Pan Mgr. Svoboda požádal o zjištění, kolik diváků shlédlo koncerty. Liberecký kraj má slib od
pořadatelů, že na konci dají zhodnocení celého cyklu, které bude předloženo na dalším jednání výboru.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12
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PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

8c) Rozpočtové opatření č. 405/20 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR určená pro
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci na projekt Brána do světa sbírek
Rozpočtovým opatřením č. 405/20 dochází k navýšení příjmů rozpočtu kraje 2020 z titulu přijatých plateb
určených pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01
Turnov,
IČ
00085804
na
projekt
Brána
do
světa
sbírek,
registrační
číslo
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082, financovaný z programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko.
usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/09
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením 405/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 o
částky 764,59 EUR (20.743,33 Kč) Kč z titulu účelové neinvestiční dotace s účelovým znakem 17 051
poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a 47.046,78 EUR (1.276.379,14 Kč) z titulu účelové
neinvestiční dotace s účelovým znakem 95 113 poskytnuté Ministerstvem financí ČR určené pro Muzeum
Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804 na
projekt „Brána do světa sbírek“ financovaný z programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko, a zároveň
se o tyto částky navyšují výdaje v kapitole 923 07 Spolufinancování EU odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
a doporučuj e
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

VÝSLEDEK: přijato

9. Aktuální informace z činnosti resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Pan René Brož představil členům výboru odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Jedná se o
kaleidoskop činností, které se prolínají. Rozpočet odboru je cca. 200 mil. Co je pro resort specifické, je to, že
platy příspěvkových organizací jdou ze 100 % z rozpočtu kraje. Což je při vyjednávání rozpočtu největší
handicap. Celkem je to přes 200 lidí v příspěvkových organizacích. Celkem je to tedy 140 mil. na
organizace. Do dotačních fondů je to kolem 20 milionů. Pro příspěvkové organizace odboru je typické to, že
máme 5 příspěvkových organizací z toho, dvě v nových budovách a u ostatních jsou to pak opravy na
jednotlivých budovách. U třech organizací došlo k výměně ředitelů, kdy u Knihovny a Muzea Českého ráje v
Turnově se jedná o současné zástupce ředitelů, u Oblastní galerie to byl výběr nového ředitele.
Pokud jde o projekty, tak u Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě došlo k časovému posunu projektu
výměna okenních a dveřních výplní hlavní budovy a to z důvodu, že byl vybrán dodavatel ze Slovenska,
který má díky situaci Covid problémy s dodávkou. Proto dochází asi k půlročnímu zpoždění.
Pokud jde o památkovou péči, tak u většiny se jedná o přenesenou působnost a koná podle památkového
zákona.
Pokud jde o cestovní ruch, tak jsme poslední ze dvou krajů, kde není destinační agentura. Máme 5
turistických regionů, které jsou aktivní. Na každý z nich od kraje se podařilo získat příspěvek 1 mil. Pokud
jde o destinační společnost, jednalo by se o nákladnou záležitost a nejedná se o efektivní způsob řízení
cestovního ruchu.
Všechna oddělení budou představena jednotlivě na ostatních výborech.
Paní náměstkyně Vinklátová informovala členy výboru o tom, že bylo ujednáno mezi radními, že dojde k
pozastavení dotačních fondů s tím, že až během února se bude diskutovat o tom, zda a jak bude vypsán.
Paní Maierová vznesla dotaz ohledně rozpočtu s tím, že paní náměstkyně poznamenala, že úřad bude
snižovat o 10%, příspěvkové organizace 10% a 2% na mzdy a rozpočet odboru zůstane tak jak je.
Paní náměstkyně dále pozvala členy výboru na návštěvu Severočeského muzea, které bude 28. 12. 2020 od
17 hodin virtuálně otevřeno. Návštěva by se spojila s některým z výborů. ´
Dále pak informovala o Křišťálovém údolí, které je pod Agenturou pro regionální rozvoj. Cílem projektu je
propagovat sklářský průmysl. Na jednom z výborů představí David Pastva tento projekt.
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Paní náměstkyně ještě upozornila na to, že v programovém prohlášení je že na podporu památek by mělo jít
15 milionů a dále pak je tam nový dotační program, který se týká turistické infrastruktury. Každý rok bude
vyhlášeno nějaké téma, kdy první rok by to bylo na vybudování míst pro turistické vozy.

10. Různé
11. Závěr
Předseda Výboru poděkoval členům za účast a ukončil jednání.
V Liberci dne 15. 12. 2020

Schválil: ________________________________
Ing. Petr Beitl
předseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis ověřil: ________________________________
Martin Brož
člen Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

Zapsala: Ivana Maršálková
tajemníce Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
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