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.
4. schůze rady města dne: 21.02.2017
Bod pořadu jednání:
Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec in memoriam – František Peterka
Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu podává po projednání v komisi rady města pro
kulturu a cestovní ruch návrh na udělení Čestného občanství města Liberec Františku Peterkovi (in
memoriam) jako ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj města.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: schválení čestného občanství města Liberec
Zpracoval:

Kotrmanová Zuzana, Mgr. - vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:

v komisi pro kulturu a cestovního ruchu 25. 11. 2016

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
souhlasí
s návrhem pana Tibora Batthyányho, primátora města, na udělení Čestného občanství města Liberec
dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, panu Františku
Peterkovi jako čestné ocenění (in memoriam) za mimořádné zásluhy o rozvoj města

doporučuje
udělit Čestné občanství města Liberec panu Františku Peterkovi in memoriam

ukládá
předložit odsouhlasený návrh na udělení Čestného občanství města Liberec Zastupitelstvu města
Liberec ke schválení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 02.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statut ocenění
Charakteristika čestného občanství se odvíjí ze statutu, který byl přílohou Statutu města Liberce z roku 1996.
Čestné občanství města Liberec je výrazem uznání mimořádných zásluh o rozvoj města a také o rozvoj
mezinárodních vztahů v komunální oblasti a spolupráce mezi městy. Čestné občanství může být uděleno jak
občanům ČR, tak i občanům cizích zemí. Návrhy na udělení čestného občanství předkládají Zastupitelstvu města
Liberce prostřednictvím rady města členové zastupitelstva města nebo zastupitelstva obvodu. Rozhodnutí
o udělení čestného občanství odevzdává vyznamenanému jménem města Liberce primátor města zpravidla na
slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti. Při udělování čestného občanství
obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena symboly města. Ocenění lze vůlí zastupitelstva
odejmout tomu, kdo se stal nehodným projevené pocty.
Medailon kandidáta
František Peterka (1922 - 2016) byl český filmový, televizní a divadelní herec, dlouhodobě profesně spjatý
s Libercem nejen jako místem trvalého bydliště, ale i angažmá v Divadle F. X. Šaldy (1951 - 1987 jako stálý člen,
posléze do poloviny 90. let jako hostující). Je držitelem Medaile města Liberec za občanské zásluhy (1997).
Udělení čestného občanství bylo panem Tiborem Batthyánym, primátorem města, navrženo v listopadu 2016
u příležitosti nadcházejících 95. narozenin (19/3/2017) za mimořádné celoživotní zásluhy v oblasti rozvoje
a reprezentace statutárního města Liberec. František Peterka však zemřel 25/11/2016, proto se návrh předkládá in
memoriam.
Komise pro kulturu a cestovní ruch návrh schválila per rollam 25/11/2016.

Přílohy:
ZM Návrh na udělení Čestného občanství
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2. zasedání zastupitelstva města dne: 02.03.2017
Bod pořadu jednání:
Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec in memoriam – František Peterka
Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu podává po projednání v komisi rady města pro
kulturu a cestovní ruch návrh na udělení Čestného občanství města Liberec panu Františku Peterkovi (in
memoriam) jako ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj města.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Zpracoval:

Kotrmanová Zuzana, Mgr. - vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu

Schválil:

Kotrmanová Zuzana, Mgr. - vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu
Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno:

ve 4. RM dne 21. 2. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní
ruch a kulturu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
uděluje
na návrh pana Tibora Batthyányho, primátora města, § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, Čestné občanství města Liberec, panu Františku Peterkovi jako čestné
ocenění (in memoriam) za mimořádné zásluhy o rozvoj města

ukládá
zajistit předání Čestného občanství města Liberec pozůstalým po panu Františku Peterkovi
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
T: 31.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Statut ocenění
Charakteristika čestného občanství se odvíjí ze statutu, který byl přílohou Statutu města Liberce z roku 1996.
Čestné občanství města Liberec je výrazem uznání mimořádných zásluh o rozvoj města a také o rozvoj
mezinárodních vztahů v komunální oblasti a spolupráce mezi městy. Čestné občanství může být uděleno jak
občanům ČR, tak i občanům cizích zemí. Návrhy na udělení čestného občanství předkládají Zastupitelstvu města
Liberce prostřednictvím rady města členové zastupitelstva města nebo zastupitelstva obvodu. Rozhodnutí
o udělení čestného občanství odevzdává vyznamenanému jménem města Liberce primátor města zpravidla na
slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti. Při udělování čestného občanství
obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena symboly města. Ocenění lze vůlí zastupitelstva
odejmout tomu, kdo se stal nehodným projevené pocty.
Medailon kandidáta
František Peterka (1922 - 2016) byl český filmový, televizní a divadelní herec, dlouhodobě profesně spjatý
s Libercem nejen jako místem trvalého bydliště, ale i angažmá v Divadle F. X. Šaldy (1951 - 1987 jako stálý člen,
posléze do poloviny 90. let jako hostující). Je držitelem Medaile města Liberec za občanské zásluhy (1997).
Udělení čestného občanství bylo panem Tiborem Batthyánym, primátorem města, navrženo v listopadu 2016
u příležitosti nadcházejících 95. narozenin (19/3/2017) za mimořádné celoživotní zásluhy v oblasti rozvoje
a reprezentace statutárního města Liberec. František Peterka však zemřel 25/11/2016, proto se návrh předkládá in
memoriam.
Komise pro kulturu a cestovní ruch návrh schválila per rollam 25/11/2016.

Přílohy:
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