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:
Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2017
Stručný obsah: Odbor školství a sociálních věcí předkládá, jako každoročně, zprávu o činnosti
komise pro občanské obřady a záležitosti za uplynulý loňský rok. Jedná se o vítání nových
libereckých občánků, obřady k ukončení studia - předávání maturitních vysvědčení, výučních
listů a absolventských diplomů, ocenění bezpříspěvkových dárců krve, předávání medailí
profesora MUDr. Jana Janského a Zlatých křížů ČČK (ve spolupráci s Českým červeným křížem,
oblastním spolkem v Liberci) a jubilejní svatby.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: plán rady města na 1. pololetí roku 2018
Zpracoval:

Keřková Petra - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

s PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

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
bere na vědomí
zprávu o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Komise pro občanské obřady a záležitosti byla zřízena usnesením Rady města Liberec č. 82/2015 ze dne
28. 1. 2015.
Činnost komise spočívá:
1) v organizování a zajišťování občanských obřadů
· osobní návštěvy Čestných občanů města Liberce, trvale žijících v Liberci, u příležitosti jejich
narozenin (s účinností od 1. 4. 2014)
· vítání nových libereckých občánků
· obřady k ukončení studia - předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských
diplomů
· ocenění bezpříspěvkových dárců krve - předávání medailí profesora MUDr. Jana Janského a
Zlatých křížů ČČK (ve spolupráci s Českým červeným křížem, oblastním spolkem v Liberci)
· jubilejní svatby
2) v zajišťování gratulací jubilantům
s trvalým bydlištěm v Liberci a libereckým občanům žijícím v domovech důchodců (Liberec Františkov, Liberec - Vratislavice nad Nisou a Český Dub) u příležitosti 90 let věku a více následovně:
· osobní návštěvy v místě bydliště při oslavě životního jubilea 90, 95 a více let
· zasílání gratulací poštou u příležitosti 91. - 94. narozenin
Komise má 15 členů včetně předsedkyně Ireny Jiráskové.
Tajemnice komise, Petra Keřková, zajišťuje činnost komise po stránce organizační, technické a
materiální, zajišťuje svolání jednání komise, materiály pro jednání, zpracovává zápisy z jednání komise,
zajišťuje a zodpovídá za slavnostní obřady. Není členem komise, nemá v ní právo hlasovací ani
rozhodovací.
1) OBČANSKÉ OBŘADY
Vítání občánků
Obřady k uvítání nových libereckých občánků se konají v obřadní síni radnice. Zpravidla se uskuteční 4
obřady v pátek dopoledne, 2 - 4x do měsíce, v období září až květen.
V roce 2017 bylo zajištěno 92 obřadů pro 761 dětí.
Počet obřadů v letech 2013 - 2017:
Rok

Počet uskutečněných obřadů

Počet přivítaných dětí v obřadní síni

2017

92

761

2016

92

716

2015

96

796

2014

72

603

2013

92

747

Personální obsazení obřadů:
Členové zastupitelstva města

Počet obřadů

Mgr. Jan Berki

24

PhDr. Ivan Langr

16

Mgr. Zuzana Tachovská

8

Mgr. Jiří Šolc

32

Mgr. Libuše Vítová

12

CELKEM

92
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Členové komise

Počet obřadů

Milena Barthová

0

Zdenka Drobníková

20

Marie Fantová

60

Irena Jirásková (předsedkyně komise)

8

MgA. Hana Kašparová

16

Alena Neveryová

12

Mileva Pešanová

44

Mgr. Lenka Polívková

0

Mgr. Olga Preclíková

16

Lenka Šotolová

16

Dagmar Valentinová

36

Hana Vimmerová

0

Věra Vítečková

24

Ludmila Zelinková

20

Ukončení studia
Slavnostních obřadů k ukončení studia se v roce 2017 v liberecké radnici zúčastnilo celkem 15
libereckých středních škol s 1 039 absolventy.
Při 61 obřadech bylo předáno:
· 16 absolventských diplomů
· 715 maturitních vysvědčení
· 292 výučních listů
· 16 vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Počet obřadů v letech 2012 - 2017:
Rok

Počet uskutečněných obřadů

Počet absolventů při obřadech

2017

61

1 039

2016

61

1 005

2015

68

1 105

2014

69

1 149

2013

66

1 172

2012

67

1 213

Personální obsazení obřadů:
Členové zastupitelstva města

Počet obřadů

PhDr. Ivan Langr

11

Mgr. Libuše Vítová

2

Mgr. Jan Marek

1

Mgr. Zuzana Tachovská

7

Mgr. Jiří Šolc

21

Mgr. Jan Berki

7

Mgr. Zora Machartová

12

CELKEM

61
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Členové komise

Počet obřadů

Milena Barthová

15

Dagmar Valentinová

13

Alena Neveryová

9

Zdenka Drobníková

14

Marie Fantová

12

Irena Jirásková (předsedkyně komise)

12

MgA. Hana Kašparová

7

Mileva Pešanová

16

Mgr. Lenka Polívková

10

Mgr. Olga Preclíková

12

Lenka Šotolová

5

Hana Vimmerová

8

Věra Vítečková

16

Ludmila Zelinková

18

Mgr. Květoslava Morávková

10

Petra Keřková (tajemnice komise)

1

Oceňování dárců krve
V obřadní síni liberecké radnice se ve spolupráci s Českým červeným křížem, oblastním spolkem v
Liberci, slavnostně předávají dárcům krve stříbrné a zlaté medaile profesora MUDr. Jana Janského,
Zlaté kříže ČČK 3. třídy a od roku 2012 i Zlaté kříže ČČK 2. třídy.
Stříbrná medaile
Zlatá medaile
Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Zlatý kříž ČČK 2. třídy

- uděluje se za 20 odběrů krve
- uděluje se za 40 odběrů krve
- uděluje se za 80 odběrů krve
- uděluje se za 120 odběrů krve

V roce 2017 se obřady konaly následovně:
Termín

Typ

Počet dárců

Zastupitel

Komise pro občanské
obřady a záležitosti

20. 3.

stříbrné a zlaté medaile

58

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Jirásková - Keřková

26. 6.

Stříbrné a zlaté medaile

44

Mgr. Jiří Šolc

Jirásková - Keřková

16. 10.

stříbrné a zlaté medaile

53

Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Jirásková - Keřková

27. 11.

stříbrné a zlaté medaile

45

Mgr. Jiří Šolc

Jirásková - Keřková

Celkem

200

Jubilejní svatby
Obřady u příležitosti zlatých (50 let), diamantových (60 let), platinových (70 let) či jiných jubilejních
svateb organizačně zajišťuje oddělení matriky v rámci svatebních obřadů.
Komise pro občanské obřady a záležitosti tyto obřady zabezpečuje po stránce materiální - dárkový
balíček, gratulace a zápis do pamětní knihy.
V roce 2017 se v obřadní síni liberecké radnice uskutečnilo 10 zlatých a 1 diamantová svatba.
Mimo obřadní síň se konala 1 zlatá a 1 platinová svatba, kterých se účastnila předsedkyně komise.
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2) GRATULACE JUBILANTŮM
Osobní návštěvy
Osobní návštěvy zajišťují členové komise v místě bydliště jubilanta v Liberci a v domovech pro seniory
v Liberci - Františkově, ve Vratislavicích nad Nisou a v Českém Dubu u příležitosti 90, 95 a více let.
Od 1. 4. 2014 jsou osobně navštěvování Čestní občané města Liberce, trvale žijící v Liberci, u
příležitosti jejich narozenin od 90 let věku každoročně.
V roce 2017 bylo celkem navštíveno 289 jubilantů.
Jubilea za účasti zástupců SML:
23. 1. 2016

[osobní údaj odstraněn] - 102 let
- návštěva předsedkyně a tajemnice komise v místě bydliště jubilantky

28. 2. 2017

[osobní údaj odstraněn] - 100 let
- návštěva náměstka PhDr. Ivana Langra, předsedkyně a tajemnice komise v místě bydliště
jubilantky

21. 3. 2016

[osobní údaj odstraněn] - 101 let
- návštěva předsedkyně komise v Domově pro seniory Vratislavice nad Nisou

23. 7. 2016

[osobní údaj odstraněn] - 103 let
- návštěva předsedkyně komise v místě bydliště jubilantky

Přehled jubilantů věku 100 let a více:
11.01.2016
23.01.2016
09.02.2016
28.02.2017
12.03.2016
14.03.2016
21.03.2016
19.05.2016
07.07.2016
23.07.2016

[osobní údaj odstraněn] 106
[osobní údaj odstraněn] 102
[osobní údaj odstraněn] 101
[osobní údaj odstraněn] 100
[osobní údaj odstraněn] 105
[osobní údaj odstraněn] 103
[osobní údaj odstraněn] 101
[osobní údaj odstraněn] 104
[osobní údaj odstraněn] 101
[osobní údaj odstraněn] 103

Někteří z těchto jubilantů si ze zdravotních či jiných důvodů nepřáli osobní návštěvu zástupců SML.
Gratulace poštou
Gratulace u příležitosti 91. - 94. narozenin je zajišťována zasíláním blahopřání jubilantům poštou na
adresu trvalého bydliště (bez osobní návštěvy).
V roce 2017 bylo celkem zasláno 391 gratulací.

Přílohy:
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