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.
2. zasedání zastupitelstva města dne: 22.02.2018
Bod pořadu jednání:
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Stručný obsah: Spolek LUNGTA se obrátilo na zástupce statutární město Liberec, aby projednali
možnost připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Primátor města
Zpracoval:

Sedláčková Jana - sekretariát primátora města

Schválil:
Projednáno:

V RM 13. 2. 2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec

1/3

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice u příležitosti Dne Tibetu 10. března 2018
ukládá
zajistit vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2018
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 10.03.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Liberec si usnesením č. 39/2015 ze dne 26. 2. 2015 vyhradilo pravomoc
rozhodování ve věci vyvěšení tibetské vlajky, a proto je žádost spolku LUNGTA předkládána
k rozhodnutí zastupitelstvu města.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou
z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů,
ale všech obyvatel ČLR. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to
bylo 601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu,
Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě
různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR.
Statutární město Liberec se k této akci připojovalo pravidelně od roku 2000.
Zastupitelstvo města Liberec si usnesením č. 39/2015 ze dne 26. 2. 2015 vyhradilo pravomoc
rozhodování ve věci vyvěšení tibetské vlajky, a proto je žádost spolku LUNGTA předkládána
k rozhodnutí zastupitelstvu města. Význam akce je především symbolický.
Přílohy:
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani - Vlajka pro Tibet
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