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.
17. schůze rady města dne: 02.10.2018
Bod pořadu jednání:
Stav kroniky města Liberce za rok 2017
Stručný obsah: Kronika města je vedena podle zákona č. 132/2006 Sb. Každá obec vede kroniku
obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro
informaci i poučení budoucím generacím. O obsahu zápisu za rok 2017 rozhoduje Rada města
Liberec. Kronika města je významným historickým dokumentem, obsahuje základní informace
o společenských, politických, kulturních i sportovních událostech, o výstavbě města a celkovém
dění v Liberci.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Zákon č. 132/2006 Sb.
Zpracoval:

Matviaková Martina, Bc. - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

s PhDr. Mgr. Ivanem Langerm, 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
schvaluje
zápis do kroniky města Liberec za rok 2017
ukládá
1. zajistit výtisk a vazbu kroniky na trvanlivém papíře
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.05.2019

2. zajistit uložení originálu kroniky do trezoru Státního okresního archivu v Liberci
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.05.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Kronika města je vedena kompletně od roku 1945 do současnosti. Od roku 1945 až do roku
2014 včetně jsou svazky uloženy v kožené vazbě s ochranným pouzdrem v trezoru Státního
okresního archivu v Liberci. Vazbu kronik za roky 2015 a 2016 nyní zajišťuje knihvazač p. Jan
Novák. Obě kroniky by měly být svázány do konce listopadu 2018, následně budou v kožených
vazbách uloženy do trezoru Státního okresního archivu v Liberci. Druhý stejnopis kronik (na
kancelářském papíře) bude k dispozici k badatelským účelům rovněž ve Státním okresním
archivu v Liberci. Třetí stejnopis, vytištěný na kancelářský papír, bude uložen na oddělení
školství odboru školství a sociálních věcí.
Kronikáři:
Od roku 1949 do roku 1989 pořizoval zápisy v kronice města Vladimír Ruda, promovaný
historik, ředitel Okresního archivu Liberec. Od roku 1990 do roku 1993 vedla kroniku
PhDr. Miloslava Melanová, pracovnice historického oddělení Severočeského muzea v Liberci.
V letech 1994 a 1995 prováděl zápisy p. Miroslav Klaban, důchodce. Od roku 1996 do roku
2014 kroniku města vedla Mgr. Libuše Bílková, vedoucí historického oddělení Severočeského
muzea v Liberci, od roku 2011 v důchodu. Od 1. 1. 2015 zápisy do kroniky prováděla Mgr. Eva
Churavá, od dubna 2016 kroniku vede Bc. Jan Hnělička.
Obsah kroniky:
Kronika za rok 2017 obsahuje celkem 307 listů. V kronice je chronologicky uveden přehled
významných událostí. Přílohy k zápisu (strany 297 – 305) obsahují seznam zvolených zástupců
ve vedení, radě a zastupitelstvu města k 31. prosinci 2017, údaje o obyvatelstvu
a ekonomických subjektech v roce 2017, tabulku nezaměstnanosti v Libereckém regionu za rok
2017, seznam zkratek a soupis použitých zdrojů k zápisům za rok 2017.
Text kroniky města Liberce za rok 2017 je k dispozici na odboru školství a sociálních věcí.
Odbor školství a sociálních věcí doporučuje zápis do kroniky města Liberec za rok 2017
schválit.
Přílohy:

3/3

