STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. schůze rady města dne: 06.02.2018
Bod pořadu jednání:
Obnovení městské galerie
Stručný obsah: Zajištění vhodných prostor pro městskou galerii, pro konání 6 - 8 výstav ročně a dalších
kulturních akcí z oblasti výtvarného umění. V současné době tyto prostory město nemá, v budoucnu - po
roce 2020 - lze uvažovat o jejím přestěhování do bývalé Oblastní galerie (vila Johanna Liebiega ml.), ve
které se ale teprve chystá rekonstrukce. Nová městská galerie nahradí prostory původní Galerie U Rytíře v
suterénu historické radnice, jejíž provoz bylo ZOO Liberec ukončen ke konci roku 2013.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Potřeba zajištění výstavního prostoru
Zpracoval:

Kvasnička Jaromír, Ing. - pověřený zastupováním funkce vedoucí oddělení
cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem náměstkem pro školství, sociální věci a kulturu

Předkládá:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Záměr obnovení městské galerie.

ukládá
1. připravit konkrétní smluvní podmínky s pronajímatelem prostoru na Nám. Dr. E. Beneše 2/10 a
předložit je ke schválení radě města,

P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 30.03.2018
2. připravit harmonogram zajištění provozu obnovené galerie a výstavní plán do konce kalendářního
roku 2018
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 30.03.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec nemá momentálně žádný vhodný výstavní prostor, kde by mohlo prezentovat tvorbu
zdejších umělců z oblasti výtvarného umění (malířství, kresba, sklo, fotografie, umělecký design, moderní
performance - např. zvukové, světelné apod.). Příležitostně se tato situace řeší využíváním prostor na novém
magistrátě, případně využíváním prostor jiných subjektů, ty ale nejsou vhodné, protože neposkytují prostor pro
ucelenou výstavní koncepci. . V minulosti tuto roli plnila Malá výstavní síň, posléze do konce roku 2013 Galerie
U Rytíře v suterénních prostorách historické radnice. Její provoz ale musela ZOO Liberec ukončit z
ekonomických důvodů (prostory byly návštěvnicky naprosto nekomfortní). V budoucnu by tuto funkci mohl plnit
objekt bývalé Oblastní galerie (vila Johanna Liebiega ml.), ve které se chystá rekonstrukce.
Rezort kultury vytipoval jako vhodný objekt prostor na náměstí Dr. Edvarda Beneše 2/10 (naproti historické
radnici), kde je k dispozici cca 100 m2. V těchto prostorách lze realizovat 6 - 8 výstav ročně i další počiny. Jeho
umístění je navíc velmi strategické z pohledu rozvoje kultury i cestovního ruchu. Dobu pronájmu předpokládáme
na cca tři roky dopředu, dle postupu rekonstrukce bývalé Oblastní galerie. Posléze bude na vedení SML
rozhodnout (vč. dostatečného objemu dat návštěvnických i ekonomických), zda galerii přestěhovat, nebo
pokračovat v jejím provozu na Nám. E. Beneše.
Hrubá finanční rozvaha
- měsíční nájemné 39.000 Kč + služby cca 5.000 Kč
- jednorázová příprava výstavních prostor (zednické práce, osvětlení aj.) cca 100.000 Kč
- kurátorské služby cca 10.000 Kč za výstavu (6 až 8 výstav ročně)
- vernisáže cca 20.000 Kč za rok
- personální náklady cca 20.000 Kč měsíčně
- náklady na bezpečnostní systém - předpokládáme připojení k bezpečnostnímu systému MML,
Otevřeno bude každý den mimo pondělí, a to od 10 do 17 hodin.
Městská galerie bude prezentovat zejména liberecké umělce, ať již začínající či renomované osobnosti. Budeme
oslovovat různé skupiny pohybující se v kulturním dění města Liberec, jako je například FOMAKLUB, či
skupina okolo KultiVARu v Liberci.

Přílohy:
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