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Zápis č. 3 ze zasedání Výboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021
Přítomno:

11 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

PhDr. Hana Maierová, Petr Hozák

Hosté:

Ing. Květa Vinklátová, PhDr. René Brož

Ověřovatelé:

Mgr. Daniel David

1. Zahájení
Jednání zasedání 3. výboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje v roce 2021 zahájil předseda Ing. Petr Beitl. Jednání probíhalo distanční
formou.
usnesení č. 3/21/VKPPCR/20
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
volí
ověřovatele zápisu Mgr. Daniela Davida
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 3/21/VKPPCR/21
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
schvaluje
program 3 řádného zasedání konaného dne 22. 3. 2021
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

1

Výsledek: přijato

Zápis č. 3. zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 22. 3. 2021

2. Kontrola plnění usnesení Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Zastupitelstva Libereckého kraje
Stanoviska, usnesení VKPPCR k jednotlivým projednávaným bodům ze dne 16. 2. 2021 byla
prezentována na zasedání zastupitelstva kraje 23. 2. 2021, s tím, že ke všem projednávaným
bodům výbor přijal doporučující usnesení. Členové VKPPCR vzali toto na vědomí.
3. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/21 - přesun mezi kapitolami 915 07 Významné akce odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Poskytnutí
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury
– spolku ARBOR – spolek pro duchovní kulturu a Spolku přátel hudebního
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov
Předmětem materiálu je poskytnutí víceletých účelových neinvestičních dotací z rozpočtu
Libereckého kraje na významné akce Libereckého kraje v oblasti kultury.
usnesení č. 3/21/VKPPCR/22
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání

Sídlo

IČO

ARBOR –
spolek pro
duchovní
kulturu
spolek

Mezinárodní hudební
festival Lípa Musica
MHF Lípa Musica je
nejvýznamnější akcí
svého druhu s tradicí 20
let konající se převážně
na území Libereckého
kraje. Každoročně nabízí
cca 20 projektů ve
spolupráci s
renomovaným
uměleckým garantem
festivalu a přispívá k
naplnění ročního
hudebního tématu kraje.

Žižkova
528/6,
Česká Lípa

70820503

* festivalový
ročník – 3 ks

Spolek
přátel
hudebního
festivalu

Hudební festival
Dvořákův Turnov a
Sychrov

náměstí
Českého

70104271

* doba trvání
akce – 3 x 10 dní
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Veřejná
podpora

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši

souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 92/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
917 07 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel
ARBOR – Koncert pro Liberecký kraj v celkové výši 400.000 Kč a současně se navyšují
výdaje v kapitole 915 07 – Významné akce odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel Mezinárodní hudební festival Lípa Musica o 400.000 Kč
na celkovou výši 1.400.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
2. s úpravou roční alokace významné akce "Mezinárodní hudební festival Lípa Musica" z
částky 1.000.000 Kč na 1.400.000 Kč pro období let 2021 - 2023,
3. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatelům:

4.200.000 Kč

1.1.2021 –
31.12.2023

blok.
výji
mka

300.000 Kč

1.2.2021 –
30.9.2023

de
mini
mis
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Dvořákův
Turnov a
Sychrov
spolek

Cílem festivalu je šíření
kvalitní hudby, její
dostupnost i v méně
tradičních lokalitách a
někdy i méně tradičním
podání. Nedílnou
součástí je rovněž
Interpretační hudební
dílna, kde se frekventanti
zdokonalují pod vedením
uznávaných lektorů.

ráje 5,
Turnov

4. se Smlouvami o poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
a) č. OLP/133/2021 na projekt „Mezinárodní hudební festival Lípa Musica“ mezi
Libereckým krajem a ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, IČO: 70820503, se
sídlem Žižkova 528/6, Česká Lípa,
b) č. OLP/443/2021 na projekt „Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov“ mezi
Libereckým krajem a Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a
Sychrov, IČO: 70104271, se sídlem náměstí Českého ráje 5, Turnov
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

4a)

Rozpočtové opatření č. 69/21 - úprava kapitoly 917 07 – Transfery odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v rámci programu
Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2021
Orgánům kraje se předkládá k projednání rozpočtové opatření č. 69/21, kterým dochází k
úpravě specifických ukazatelů v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, v celkové výši 480.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou vyčleněny ve
schváleném rozpočtu na r. 2021 pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací jednotlivým
příjemcům v rámci nespecifikované rezervy programu „Podpora postupových soutěží
neprofesionálních uměleckých aktivit“.
usnesení č. 3/21/VKPPCR/23
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 69/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora postupových
soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeže a dospělých“, v celkové
výši 480.000 Kč a současně se navyšují výdaje, zavádí se nové specifické ukazatele v kapitole
917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v úhrnném objemu
480.000, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
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souhlasí
se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci, o jejichž dotaci rozhoduje rada kraje
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

4b) Rozpočtové opatření č. 71/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu LK – záštity s finanční podporou
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a
v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje na
základě obdržených žádostí o finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu členům rady kraje předkládá:
1. Rozpočtové opatření č. 71/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917
07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši
30.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje.
2. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace žadatelům uvedeným
v přiložené tabulce, ve výši 30.000 Kč.
3. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a podpořenými žadateli,
usnesení č. 3/21/VKPPCR/24
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 71/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých
projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a
cestovního ruchu“ v celkové výši 30.000 Kč a současně se navyšují výdaje, zavádí se nové
specifické ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v úhrnném objemu 30.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly.
souhlasí
se vzorem smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 10

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0
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5. Aktuální informace z činnosti resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
(Distančně se připojil pan Lukáš Pohanka)

Paní náměstkyně Vinklátová informovala členy výboru o tom, že právě probíhají jednání o tom,
že by Liberecký kraj měl od Statutárního města Liberec převzít zoologickou zahradu a případně
botanickou zahradu. Statutární město by naopak od Libereckého kraje převzalo domovy seniorů
ve Vratislavicích a Františkově. Aktuální jednání probíhají mezi členy rady kraje, kdy se
upřesňuje finanční část převodu. Vše se pak projedná v rámci koalice a také bude předloženo
předsedům politických klubů. V současné chvíli se uvažuje o dvou variantách možného
převodu a to směna Zoologické zahrady a dvou domovů seniorů, nebo směna Zoologické a
botanické zahrady a dvou domovů seniorů s možnou kompenzací.
Pan Martin Brož se zeptal, jaká je plánována forma převodu a zda bude spoluúčast města nebo
ne. Protože slyšel, že se město zcela zoologické zahrady vzdát nechce. Paní náměstkyně
Vinklátová na to reagovala tím, že situace se stále mění a posouvá v čase. To co určitě
plánované není, je změna zoologické zahrady na akciovou společnost. Jednání o převodu
dospěla k tomu, že na to, co se v daných organizacích bude odehrávat, by měl mít vliv jen jeden
zřizovatel. Pokud jde o kompenzace, tak se stále čeká na to, jak se k celému převodu postaví i
Statutární město Liberec.
Pan Beitl se zeptal, zda pokud se vše podaří, tak zoologická zahrada, jakož to nová příspěvková
organizace bude patřit pod odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebo jinam. Paní
náměstkyně Vinklátová potvrdila, že to opravdu bude náš odbor s tím, že je v plánu posílení
mezi organizační spolupráce našich příspěvkových organizací i např. formou rodinné
vstupenky, nebo spolupráci s příspěvkovými organizacemi města Liberec. Snaha je
zoologickou zahradu uchopit jako turistický cíl s nějakým tím rozvojovým přesahem to
znamená, že pokud město nám svěří nebo převede tyto rozvojové plochy, pak by zoologická
mohla získat úplně jiný rozměr.
Pan Krčmář se zeptal na přebírání majetku zoologické zahrady, zda se plánuje převzetí i
rybářské bašty nebo Lidových sadů, kde to ne zcela souvisí se samotným provozem zahrady a
také je to podle něj ekonomicky náročně, už jen např. z pohledu toho, v jakém stavu je v
současné době budova Lidových sadů. Paní náměstkyně Vinklátová potvrdila, že je plánováno
převzetí jak bašty, tak Lidových sadů. Zatím jako jediný pozemek, který se řeší, je lesík mezi
zoologickou a botanickou zahradou, kdy pokud by se botanická zahrada nepřevzala, tak by lesík
pro Liberecký kraj v současné době neměl význam. Pokud jde o Lidové sady, tak proběhla
diskuse i s ředitelem zahrady o tom, zda je pro ně převzetí Lidových sadů nutné. On ví, že se
jedná o památkově chráněný objekt a ekonomicky náročný, ale zahrada se s budovou Lidových
sadů naučila pracovat jako s celkem. Dokonce tu byl i nápad, zda by zahrada, pokud má v
budově lidových sadů kanceláře, že by je přestala využívat a naopak si postavila objekt někde
uvnitř zoologické zahrady. Pan ředitel zahrady konstatoval, že i nad tímto řešením byla úvaha,
ale že se mu osvědčilo, aby situace zůstala tak jak je. Pan Krčmář si myslí, že pokud jde o
Lidové sady, tak se jedná o nesystémovou záležitost, jelikož nejsou nadregionální záležitostí a
objekt je zanedbaný, tím pádem bude vyžadovat investice. Chápe, že tam zahrada má zázemí,
ale není si jistý tím, že by ho měla mít v kulturním domě. Paní náměstkyně Vinklátová navrhla
účast pana ředitele Nejedla na dalším jednání výboru, aby všem osvětlil plány zoologické
zahrady.
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Pan Beitl požádal o krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán investic týkajících se převzetí
a rozvoje ZOO, eventuálně botanické zahrady. Včetně zdrojů financování. Paní náměstkyně
Vinklátová jej ujistila, že se chystá návrh zdrojů financování zoologické zahrady, jak co se týče
provozních příspěvků, jelikož v případě 2 na 2 je plánovaný doplatek ze strany Statutárního
města Liberec, zatím co druhý případ vychází s nulou. Hned jak budou návrhy vyjasněny,
budou předloženy výboru.
Pan Sas vznesl dva dotazy a to zda je nějaká informace o tom, že by i liberecká zoo plánovala
nějaký odprodej nebo likvidací svých zvířat a zda se v projektu Crystal Valley počítá i se
zoologickou a botanickou zahradou. Paní náměstkyně Vinklátová reagovala na první dotaz tím,
že zahrady se nedostali do státní podpory v proticovidových opatřeních. Z větší míry jsou
příspěvkovými organizacemi, které mají nejvyšší míru soběstačnosti a to je právě v téhle
situaci, kdy tam lidé nemůžou chodit je bráno jako ohrožující prvek. Víme, že se jim snažilo
pomoc Ministerstvo životního prostředí, které vypsalo dotační titul pro licencované zoo, ve
kterém je celkem 30 milionů korun. Ale zahrady jsou jen za loňský rok ve ztrátě téměř 200
miliónů. Proto se snaží informovat veřejnost o tom co se děje a doufají i v solidaritu občanů,
která jim alespoň částečně pomáhám. Naposledy poslali dopis na pana premiéra a teď čekají,
jaká bude odpověď.
Co se týče vazeb na Křišťálové údolí, tak už teď se s tématem pracuje, jelikož např. strom
biodiverzity, který je umístěn v prostorách pokladny, má skleněné listy a každý jedním takto
zakoupeným listem podpoří ZOO. U Botanické zahrady je to trošku problém, pan ředitel je
konzervativní botanik. S určitostí jsou ale plány zahrnout ZOO do programu návštěv, které lidí
učiní v rámci návštěvy Křišťálového údolí.
Pan Svoboda vznesl dva dotazy a to, zda jsou nějaké zkušenosti ze strany zřizovatele jako kraje.
Protože ví, že spíše zoo zřizují města nebo statutární města a druhý dotaz se týkal porovnání
organizací, zda je stanovený nějaký audit, nebo se např. porovnávají výsledky hospodaření. Pan
René Brož reagoval na první otázku s tím, že v České republice existují jen dvě zoo, které jsou
zřizovány kraji a to Královéhradeckým krajem, kterou všichni známe a kde se jedná o akciovou
společnost a dále pak je to Jihočeský kraj, který zřizuje malou zoo zahradu u Hluboké. Je
pravda, že si Liberecký kraj nechával zpracovat studii, kde jednou z otázek bylo „Co se vám
vybaví, když se řekne Liberecký kraj“. A jako nejčastější odpověď byli Ještěd a ZOO a právě
to částečně i podpořilo tu filozofii nejen převést zahradu pod kraj, ale také přímo pod cestovní
ruch. Pokud jde o ekonomickou stránku věci, tak paní náměstkyně Vinklátová odpověděla, že
úplně detailní data mají naši ekonomové, kteří porovnávají organizace nejen tím, že zmapovali
provozní příspěvky organizací, ale také vycházejí z plánovaných investic jednotlivých
organizací.
6. Různé
Pan Krčmář vznesl dotaz, zda od minulého výboru došlo k nějakému přehodnocení vyhlášení
dotačního programu 7.3 Stavebně historický průzkum. Pan René Brož odpověděl, že zatím k
žádnému posunu nedošlo z důvodu práce v omezeném režimu. Potvrdil ale, že hned, jak bude
nějaká informace o tom, že se ušetří v rámci rozpočtu prostředky, bude tento program vyhlášen.
Jako reálný termín by to viděl na některý z letních měsíců.
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7. Závěr
Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Mgr. Daniel David
místopředseda výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

……………………………….
Ing. Petr Beitl
předseda výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 24. 3. 2021
Zapsal: Ivana Maršálková, tajemník výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
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