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HLAVA XI 

Cena města 

čl. 34 

Cenu města Liberec uděluje zastupitelstvo města podle statutu této ceny uvedeného v příloze č. 2 

tohoto statutu. 

HLAVA XII 

Medaile města Liberce 

čl. 35 

Medaili města Liberce uděluje zastupitelstvo města podle statutu medaile uvedeného v příloze č. 3 

statutu. 

 

HLAVA XIII 

Čestné občanství 

čl. 36 

Čestné občanství města Liberce uděluje a odnímá zastupitelstvo města Liberce. Zásady pro udělování 

čestného občanství tvoří přílohu č. 4  tohoto statutu. 

 

HLAVA XIV 

Společná a závěrečná ustanovení 

čl. 37 

1. Ke dni účinnosti tohoto statutu se ruší Statut města Liberce z listopadu 1991. 

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996. 
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Příloha č. 2 

STATUT Ceny města Liberce 

 

Oddíl I. 

 

čl. 1 
Cena města Liberce se uděluje za významná díla a objevy v oboru lékařství, přírodních a společenských věd, za 

vynálezy, technický rozvoj a významná díla v oblasti umění. Cena se uděluje jednotlivcům zpravidla 

k významným výročím s finanční odměnou. 

čl. 2 
1. Vyznamenané osobě se současně s udělenou cenou odevzdá listina o udělení ceny. 

2. K udělené ceně může být odevzdána i plaketa. 

3. Vyznamenané osobě náleží titul „Nositel Ceny města Liberce“. 

 

Oddíl II. 

Projednávání návrhů 

 

čl. 3 
1. Návrh na udělení Ceny města Liberce mohou předkládat radě města Liberce ve lhůtě radou určené členové 

zastupitelstva a komisí rady a dále rada městského obvodu. 

2. Každý návrh musí být řádně zdůvodněn. 

čl. 4 
1. K projednání předložených návrhů zřídí rada města Liberce komisi pro udělování cen (dále jen komise) jako 

svůj poradní orgán, v jehož čele stojí primátor města. Komise se skládá ze zástupců zastupitelstva města a 

obvodu, případně z představitelů oblastí dle čl. 1. 

2. Komise zhodnotí předložené návrhy a předloží radě města zdůvodněný návrh na udělení ceny. 

 

Oddíl III. 

Udělování cen 

 

čl. 5 
1. Cenu města Liberce uděluje zastupitelstvo města Liberce na návrh rady města. 

2. Cenu odevzdává vyznamenané osobě jménem města Liberce jeho primátor. 

čl. 6 
Cenu města Liberce nelze udělovat za celoživotní zásluhy. 

č. 7 
Cenu města Liberce nelze odejmout. 

čl. 8 
Usnesení zastupitelstva města Liberce o udělení ceny se vyhlásí obvyklým způsobem, popřípadě i v denním 

tisku. 
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Příloha č. 3 

STATUT Medaile města Liberce 

Oddíl I. 

 

čl. 1 
Medaile města Liberec se uděluje jako čestné ocenění za občanské zásluhy o město Liberec v jakémkoli oboru 

lidské činnosti. Medaili města Liberce lze také udělit za celoživotní zásluhy. 

 

čl. 2 
Oceněné osobě se současně s medailí odevzdá listina o jejím udělení.  

 

Oddíl II. 

Projednávání návrhů 

 

čl. 3 
1. Návrh na udělení Medaile města Liberce mohou předložit občané, organizace, spolky a jiné subjekty komisi 

pro udělování cen. 

2. Každý návrh musí být řádně zdůvodněn. 

3. Komise pro udělování cen zhodnotí předložené návrhy a předloží radě města zdůvodněný návrh na udělení 

medaile. 

 

Oddíl III. 

Udělování medaile 

 

čl. 4 
1. Medaili města Liberec uděluje zastupitelstvo města Liberce na návrh rady města. 

2. Medaili odevzdává oceněné osobě jménem města Liberce jeho primátor. 

3. Ocenění nelze odejmout. 

Usnesení zastupitelstva města Liberce o udělení tohoto čestného ocenění města se vyhlásí obvyklým 

způsobem, popřípadě i v denním tisku. 
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Příloha č. 4 

ZÁSADY  

pro udělování čestného občanství města Liberce 

1. Čestné občanství města Liberce je výrazem uznání za mimořádné zásluhy o rozvoj města a za zásluhy o 

rozvoj mezinárodních vztahů v komunální oblasti a vztahy spolupráce mezi městy. 

2. Čestné občanství města Liberce může být uděleno občanům České republiky i občanům jiných zemí. 

3. Čestné občanství města Liberce je udělováno zastupitelstvem města Liberec. 

4. Návrhy na udělení čestného občanství města Liberce předkládají zastupitelstvu města Liberce 

prostřednictvím rady města členové zastupitelstva města nebo zastupitelstva obvodu. Návrh na 

udělení čestného občanství zpracovává vedoucí kanceláře primátora. 

5. Rozhodnutí o udělení čestného občanství města Liberce odevzdává vyznamenanému jménem města 

Liberce primátor města zpravidla na slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní 

příležitosti. 

6. Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena symboly 

města. Čestní občané jsou zapisováni do Pamětní knihy města Liberce. 

7. Zastupitelstvo města Liberce zbaví čestného občanství toho, kdo se stal nehodným projevené pocty. 


