Statut
komise pro občanské obřady a záležitosti
I.
Zřízení komise
Komise pro občanské obřady a záležitosti (dále jen „komise“) byla zřízena usnesením Rady města
Liberec č. 1289/2018 ze dne 4. prosince 2018 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písmeno h) a § 122 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Složení komise
1) Členy komise, předsedu a místopředsedu komise jmenuje a odvolává Rada města Liberec na
základě návrhů, které k projednání předkládá garant komise.
2) O členství v komisi se může ucházet každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let a který projeví
zájem pracovat v komisi.
3) Komise může mít celkem až 15 členů.
4) Předseda komise má právo po dohodě s garantem navrhnout Radě města Liberec odvolání člena
komise z důvodu opakované neúčasti na jednání komise.
5) Tajemníkem komise je pracovník Magistrátu města Liberec, který je do této funkce jmenován
tajemníkem Magistrátu města Liberec.
6) Místopředseda komise zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v případě jeho
nekonání, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
7) Garantem komise je příslušný gesční náměstek nebo primátor města.

III.
Postavení a činnost komise
1) Komise je zřízena dle zákona o obcích jako iniciativní a poradní orgán rady města.
2) Komise předkládá radě města svá stanoviska a náměty.
3) Komise se zejména zabývá činností v oblasti občanských záležitostí a významných okamžiků
v životě občanů města.
Činnost komise spočívá:


v organizování a zajišťování občanských obřadů
o vítání nových libereckých občánků
o obřady k ukončení studia – předávání maturitních vysvědčení, výučních listů
a absolventských diplomů
o ocenění bezpříspěvkových dárců krve – předávání medailí profesora MUDr. Jana
Janského a Zlatých křížů ČČK (ve spolupráci s Českým červeným křížem, oblastním
spolkem v Liberci)
o jubilejní svatby
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v zajišťování gratulací jubilantům
s trvalým bydlištěm v Liberci a libereckým občanům, žijícím v domovech pro seniory
v Liberci – Františkově, v Liberci – Vratislavicích nad Nisou a v Českém Dubu,
u příležitosti 90 let věku a více následovně:
o osobní návštěvy Čestných občanů města Liberce, trvale žijících v Liberci,
u příležitosti jejich narozenin
o osobní návštěvy v místě bydliště při oslavě životního jubilea 90, 95 let a více
o zasílání gratulací poštou u příležitosti 91. – 94. narozenin

V rámci své působnosti tajemník komise požaduje ze základní registru obyvatel informace
o nově narozených dětech a jubilantech od 90 let věku s trvalým pobytem na území statutárního
města Liberec, a od odboru správního a živnostenského informace a o jubilejních svatbách.
4) Rada města řídí činnost komise, ukládá jí úkoly, projednává návrhy a náměty komise
a informuje ji prostřednictvím svého garanta o výsledku projednávání.
5) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Jednání a rozhodování komise se řídí
jednacím řádem, který pro své potřeby vydává a schvaluje komise.
6) Tajemník komise zabezpečuje činnost komise po stránce organizační, technické a materiální,
zajišťuje svolání jednání komise, materiály pro jednání, zpracovává zápisy z jednání komise.
Není členem komise, nemá v ní právo hlasovací ani rozhodovací.
7) Pozvánka na zasedání komise musí být vyhotovena jménem předsedy komise, termín konání
zasedání musí být předsedou odsouhlasen předem. Též v případě telefonického svolání zasedání
musí být termín předsedou odsouhlasen předem.
8) Komise může zřizovat dlouhodobé i ad hoc poradní skupiny.
9) Předseda komise může zvát na zasedání komise další odborníky.
10) Garant má právo účastnit se zasedání komise s hlasem poradním.
11) Předsedové komisí mohou se souhlasem garantů svolat společné zasedání více komisí ke
sdílenému tématu.

IV.
Odměňování členů komise
Členům komise mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými právními předpisy.

V.
Závěrečná ustanovení
1) Statut komise byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 1289/2018 ze dne 4. 12. 2018.
2) Změny ve statutu komise schvaluje rada města.
3) Statut nabývá účinnosti dnem 4. 12. 2018. K tomuto datu pozbývá účinnosti dosud platný statut
komise.

………………………………...

náměstek primátora v. r.

………………………………...

primátor města v. r.
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