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Zápis č. 4 ze zasedání Výboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 19. 4. 2021
Přítomno:

10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

PhDr. Hana Maierová, Jaroslava Kašparová, Ondřej Víteček

Hosté:

Ing. Květa Vinklátová, PhDr. René Brož, Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková

Ověřovatelé:

Jaroslav Kořínek

1. Zahájení
Jednání zasedání 4. výboru kultury památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje v roce 2021 zahájil místopředseda Mgr. Daniel David.
usnesení č. 4/21/VKPPCR/25
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
volí
ověřovatele zápisu pana Jaroslava Kořínka
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

usnesení č. 4/21/VKPPCR/26
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
schvaluje
program 4 řádného zasedání konaného dne 19. 4. 2021
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

2. Kontrola plnění usnesení Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Zastupitelstva Libereckého kraje
Stanoviska, usnesení VKPPCR k jednotlivým projednávaným bodům ze dne 23. 3. 2021 byla
prezentována na zasedání zastupitelstva kraje 30. 3. 2021, s tím, že ke všem projednávaným
bodům výbor přijal doporučující usnesení. Členové VKPPCR vzali toto na vědomí.

1

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

3. Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F.
X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnost
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 22. 12. 2020, usnesením č. 72/VI/20/ZK
schválilo rozpočet Libereckého kraje na rok 2021, kde ve výdajích kapitoly 917 07 - transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu je stanovena částka 1.985.500 Kč na
podporu regionálních divadel (Podpora českých divadel – Liberec)
usnesení č. 4/21/VKPPCR/27
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy
Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec I-Staré Město, Zhořelecká 344/5,
IČ 00083143 ve výši 1.463.000 Kč na projekt “Podpora českých divadel pro rok
2021“
2. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu divadlu
Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec IV-Perštýn, Moskevská 32/18, IČ
00083178 ve výši 522.500 Kč na projekt „Podpora divadelní činnosti v roce 2021“
3. se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1056/2021, mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec,
příspěvkovou organizací, se sídlem Liberec I-Staré Město, Zhořelecká 344/5, IČ
00083143
4. se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1057/2021, mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvkovou
organizací se sídlem Liberec IV-Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

4. Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická zahrada
Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů Liberec
- Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město
Liberec
Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje je předkládán materiál, který se týká změny
zřizovatelských kompetencí k Libereckým krajem zřizovanému Domu seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace (dále jen Františkov) a Domovu pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace (dále jen Vratislavice) a ke Statutárním městem Liberec
zřizované Zoologické zahradě Liberec, příspěvková organizace (dále jen ZOO) a Botanická
zahrada Liberec, příspěvková organizace (dále jen Botanická).
usnesení č. 4/21/VKPPCR/28
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
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a) s návrhem smlouvy č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a
některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi Libereckým krajem a
Statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO:
00 262 978
b) s návrhem Memoranda o vzájemném financování a dotační podpoře příspěvkových
organizací č. OLP/1214/2021 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00 262 978
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Diskuse:
Pan Martin Brož se zeptal, zda se nakonec bude převádět všechen majetek zoologické zahrady,
nebo přeci jen došlo k nějakému vyčlenění např. Lidových sadů nebo restaurace U jezírka.
Paní náměstkyně Vinklátová na to reagovala s tím, že se převod majetku řešil, byl diskutován i
s ředitelem zoologické zahrady s tím, že pokud jde např. o Lidové sady Liberec, tak zahrada je
využívá nejen pro různé vzdělávací programy, konference atd. S tím, že v Lidových sadech jsou
i kanceláře zahrady. A pokud by se uvažovalo o výstavbě nové budovy v prostorách zoologické
zahrady, tak by to nebylo úplně vhodné pro zvířata. Proto byla nakonec dohoda, že se převezme
veškerý majetek zahrady.
Pan René Brož to ještě doplnil o informaci, že se pak bude muset dalšími smlouvami upravovat
vztah např. k ekologickému středisku atd. Je důležité, že nadregionální organizace budou
rovnoměrně finančně rozděleny mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec s tím,
že oba jmenovaní budou na provoz dávat 180 milionů ročně.
Pan Martin Brož chtěl ještě vědět, kolikátý je to případ zoologické zahrady, kterou bude vlastnit
kraj. Paní náměstkyně Vinklátová informovala, že se jedná o třetí případ, kdy vlastní
zoologickou zahradu kraj. Jihočeský kraj zřizuje zoologickou zahradu, byť malou, ale má ji pod
resortem kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V Královéhradeckém kraji je to akciová
společnost a je pod rezortem životního prostředí. Podle paní náměstkyně to ale vypadá, že i
ostatní zoologické zahrady půjdou pod kraje a to už i díky situaci, která nastala v období
Nouzového stavu.
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výsledek: přijato

5. Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na
zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam
Rada kraje usnesením č. 1133/11/RK ze dne 5. 9. 2011 odsouhlasila zřízení titulu „Mistr
tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a schválila Statut titulu včetně příloh. Ve statutu
je uvedeno, že o udělení titulu rozhoduje Rada Libereckého kraje. Titul se uděluje výrobci,
řemeslníkovi na dobu neurčitou a osvědčuje se jmenovacím dekretem se znakem Libereckého
kraje a podpisem hejtmana. Současně s dekretem obdrží oceněný řemeslník i schválené logo,
jakožto marketingovou známku kvality, které bude oprávněn používat na svých výrobcích.
usnesení č. 4/21/VKPPCR/29
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
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souhlasí
1) s udělením titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ nominovaným
řemeslníkům:
a) panu Ladislavu Slukovi, nar. 19. 2. 1979, bytem Huť 12, 468 26 Huť, v oboru tradiční
truhlářství – výroba historického nábytku,
b) panu Karlu Sobotkovi, nar. 18. 4. 1959, bytem Těpeře 64, 468 22 Železný Brod, v
oboru výroba skla u sklářského kahanu – foukané a tvarované sklo, skleněné foukané
figurky a skleněné foukané vánoční ozdoby,
c) panu Ladislavu Šlechtovi, nar. 14. 6. 1950, bytem Nový Svět 94, 512 46 Harrachov, v
oboru drátování a drátenictví
d) panu Pavlu Šrytrovi, nar. 30. 5. 1962, bytem Proseč pod Ještědem 38, 463 43 Proseč
pod Ještědem, v oboru výšivka
2) se zapsáním Bozkovské poutní tradice na „Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Libereckého kraje“
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

6. Rozpočtové opatření č. 105/21, úprava dílčích ukazatelů v kapitole 912 07 Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, poskytnutí mimořádných účelových příspěvků na akvizice
příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložily radě
kraje ke schválení žádosti k financování akvizic z kapitoly 912 07 účelové příspěvky –
příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Finanční
prostředky v kapitole 912 07 jsou již v rozpočtu vyčleněny. Rozpočtové opatření č. 105/21 řeší
členění finančních prostředků, které jsou v rozpočtu 2021 již vyčleněny na akvizice
uměleckých děl, podle jednotlivých příspěvkových organizací.
usnesení č. 4/21/VKPPCR/30
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 105/21, kterým se snižuje dílčí ukazatel Příspěvkové organizace –
akvizice ve výši 755.000 Kč a zavádí se nové dílčí ukazatele Oblastní galerie Liberec –
Akvizice ve výši 200.000 Kč, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Akvizice ve výši
200.000 Kč, Muzeum Českého ráje v Turnově – Akvizice ve výši 355.000 Kč
bere na vědomí
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1. žádost Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 723/14,
460 01 Liberec 1, o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku na realizaci akce
„Akvizice – David Hanvald, Z cyklu Názvy – Tvar modré“
2. žádost Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace, se sídlem
Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, o poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku na akci „Akvizice“
3. žádost Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, se sídlem Skálova 71,
511 01 Turnov o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku na akci „Akvizice“
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

7. Rozpočtové opatření č. 121/21 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na projekt „Restaurování historických artefaktů“ Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizace
Rozpočtovým opatřením č. 121/21 se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2021
z titulu přijaté dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR určené pro Muzeum Českého ráje
v Turnově, příspěvkovou organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov na realizaci projektu
Restaurovaní historických artefaktů, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007487.
Projekt je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
usnesení č. 4/21/VKPPCR/31
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 121/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na
rok 2021 a zároveň se navyšují výdaje v kapitole 923 07 Spolufinancování EU odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, a to o částku 1.673.754,17 Kč z titulu přijaté dotace
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou
organizaci na realizaci projektu Restaurování historických artefaktů, který je realizován v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, v členění ÚZ 107117015: 30.376,25 Kč, ÚZ
107517016: 516.396,25 Kč, ÚZ 107117968: 62.610,09 Kč, ÚZ 107517969: 1.064.371,58 Kč
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 122/21 - změna specifických ukazatelů v
kapitole 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje
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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
předkládá odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu členům rady kraje:
usnesení č. 4/21/VKPPCR/32
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje po
projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 122/21, kterým se v kapitole 917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora
vybraných aktivit v resortu“, číslo akce 780516 „Oslavy Ještědu“ snižují výdaje ve výši 20.000
Kč a současně se navyšují výdaje u čísla akce 780115 „Soutěž o nejlepší kroniku“, ve stejné
kapitole ve výši 20.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a doporučuje
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
Hlasování:
Přítomno: 9

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: přijato

9. Představení resortu památková péče
Paní Ščerbáková představila oddělení památkové péče, které má aktuálně 4 pracovníky. Hlavní
náplní činnosti oddělení je samostatná působnost, v rámci které se hlavně zabývají
poskytováním dotací v dotačních fondech 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji,
na který bylo v letošním roce alokováno 10 mil. K4 s tím, že z loňského roku tam došlo ještě
k převodu 245 tis. Kč. Dalším dotačním fondem, na který je snaha alokovat peníze, je 7.3
Stavebně historický průzkum. V rámci dělení hospodářského výsledku bude letos rozděleno 4
mil. Kč na 7 akcí v rámci individuálních dotací.
Mezi samostatnou působnost patří ještě propagace kulturních památek a to např. při akci
Památka roku Libereckého kraje, Dnů lidové architektury nebo v rámci přípravy publikace pro
děti 3. – 5. tříd základních škol. Každoročně je také vyhlašován vítěz krajského kola soutěže
regenerace městských památkových zón.
V přenesené působnosti se oddělení zaobírá ochranou památkového fondu a to zejména
nemovitých a movitých kulturních památek, archeologie a plošně památkově chráněných
území. V gesci má 16 národních kulturních památek. V rámci přenesené působnosti vykonává
činnosti jako např. vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek, výkon státního stavebního
dohledu, ukládání pokud při porušení vybraných ustanovení památkového zákona a další.
Od roku 2018 je na odboru vykonávána agenda o pohřebnictví. V rámci této agendy jsou hlavně
vydávány souhlasy k provozování veřejných pohřebišť, poskytování metodické pomoci
provozovatelům těchto pohřebišť, vydávání rozhodnutí o zrušení veřejného pohřebiště, včetně
pravomoci vyhlásit zákaz dalšího pohřbívání a kontrola výkonu přenesené působnosti.
10. Aktuální informace z činnosti resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Pan René Brož informoval členy výboru o zvolení nové ředitelky Krajské vědecké knihovny
v Liberci, kterou se stala PhDr. Dana Petrýdesová. Před zvolením do funkce působila jako
zástupkyně ředitelky, takže předávání funkcí bylo pozvolné.
Odbor kultury připravuje tabulku projektů našich příspěvkových organizací na nové
programové období 21 až 27. Tabulka je součástí zápisu. Aby se každý z členů výboru mohl
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seznámit s tím, co jednotlivé organizace připravují. Odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů bude při výběru vhodných projektů pomáhat a pomůže ředitelům se v jednotlivých
výzvách co nejlépe orientovat.
Odbor investic a správy nemovitého majetku připravil výběrové řízení na centrální depozitář.
Vybírá se autor projektové dokumentace, která má být s využitím metody BIM, jedná se o
moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje
výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje
tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury - rychleji,
ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Členové výboru budou informování o
tom, kdo byl jako zpracovatel projektu vybrán.
Ve spolupráci s odborem investic a správy nemovitého majetku a odborem veřejných zakázek
proběhlo výběrové řízení na druhou etapu rekonstrukce objektu čp. 72 ve Skálově ulici
v Turnově. Jedná se o poslední objekt, který Liberecký kraj koupil od města Turnov. V letošním
roce by investice měla být ve výši 2,3 milionů korun s tím, že jeden milion bude jako příspěvek
od města Turnova v rámci Programu regenerace městské památkové zóny.
Na dubnovém zastupitelstvu Libereckého kraje bude schvalováno rozdělení Hospodářského
výsledku II. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu získal více než 8 milionů korun.
Součástí zápisu je přehled věcí, na které jsme finance získali. 4 miliony jsou na individuální
projekty v oblasti obnovy kulturních památek.
11. Různé
Bylo navrženo, aby se další jednání výboru, které je naplánováno na 18. května od 15:00,
uskutečnilo v Severočeském muzeu v Liberci s tím, že od 14:00 by se pro zájemce z řad členů
výboru uskutečnila prohlídka rekonstruovaných prostor Severočeského muzea a pak by
proběhlo jednání výboru.
Členové výboru s návrhem předběžně souhlasili a budou ještě obeslání, aby svoji účast
potvrdili.
12. Závěr
Ověřovatel zápisu:
……………………………….
Jaroslav Kořínek
člen výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

……………………………….
Mgr. Daniel David
místopředseda výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého
kraje
Liberec 19. 4. 2021
Zapsal: Ivana Maršálková, tajemník výboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje
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