
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce 
2016 
 
Stručný obsah: Návrh na udělení čestného občanství města za léta 2015 a 2016 a medai-
le města za rok 2016 význačným osobnostem veřejného života. Komise pro kulturu a 
cestovní ruch doporučila na svém červnovém zasedání návrh Prof. Dr. Ing. Zdeňka Ků-
se, rektora Technické univerzity v Liberci, udělit čestné občanství města (in memoriam) 
za rok 2015 pedagogu a vědci Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. a na svém zářijovém 
zasedání návrh náměstka primátora Ivana Langra udělit čestné občanství města za rok 
2016 výtvarníku a sochaři Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi a medaili města za rok 2016 
bývalému řediteli Zoologické zahrady Liberec RNDr. Josefu Janečkovi. 

 

 

Zpracoval: PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora  

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sociálních věcí 

telefon:             

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Lenka Řebíčková 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 6. 10. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 
1. návrh Prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora Technické univerzity v Liberci, na udělení Čest-
ného občanství města Liberce dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. jako čestné ocenění (in memoriam) za mi-
mořádné zásluhy o rozvoj města, 
   
2. návrh PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora, na udělení Čestného občanství města 
Liberce dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi jako čestné ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj meziná-
rodních vztahů, 
 
3. návrh PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora, na udělení Medaile města Liberec dle 
§ 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění RNDr. Josefu Janeč-
kovi jako ocenění za občanské zásluhy, 
 
 
a   u k l á d á  
 
 
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města  
 
1. udělit Čestné občanství města Liberec Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. in memoriam 
v roce 2015, 

T: 2015 
 
2. udělit Čestné občanství města Liberec Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi u příležitosti jeho 
nadcházejících 75. narozenin v roce 2016, 

T: 2016 
 

3. udělit Medaili města Liberec RNDr. Josefu Janečkovi u příležitosti jeho nadcházejících 
80. narozenin v roce 2016. 

T: 2016 
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Důvodová zpráva 

Návrh na udělení čestného občanství města za léta 2015 a 2016 a medaile města za rok 
2016 význačným osobnostem veřejného života. Komise pro kulturu a cestovní ruch do-
poručila na svém červnovém zasedání návrh Prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora Tech-
nické univerzity v Liberci, udělit čestné občanství města (in memoriam) za rok 2015 pe-
dagogu a vědci Prof. Ing. Zdeňku Kovářovi, CSc. a na svém zářijovém zasedání návrh 
náměstka primátora Ivana Langra udělit čestné občanství města za rok 2016 výtvarníku 
a sochaři Prof. Dr. h. c. Marku Lüpertzovi a medaili města za rok 2016 bývalému ředite-
li Zoologické zahrady Liberec RNDr. Josefu Janečkovi. 

Doporučení komise předložit návrhy k projednání radě města bylo ve všech třech případech 
jednomyslné. Udělení čestného občanství města Liberce a medaile města Liberce je v souladu 
s § 84, odst. 2, písm. s) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a je vyhrazeno do 
pravomoci zastupitelstva města.  

Statuty ocenění statutárního města Liberce 

Charakteristiky čestného občanství a medaile města se odvíjí ze statutů obou ocenění, které 
byly přílohou Statutu města Liberce z roku 1996. 

Čestné občanství města Liberec je výrazem uznání mimořádných zásluh o rozvoj města a 
také o rozvoj mezinárodních vztahů v komunální oblasti a spolupráce mezi městy. Čestné 
občanství může být uděleno jak občanům ČR, tak i občanům cizích zemí. Návrhy na udělení 
čestného občanství předkládají Zastupitelstvu města Liberce prostřednictvím rady města čle-
nové zastupitelstva města nebo zastupitelstva obvodu. Rozhodnutí o udělení čestného občan-
ství odevzdává vyznamenanému jménem města Liberce primátor města zpravidla na slav-
nostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti. Při udělování čest-
ného občanství obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena symboly města. 
Ocenění lze vůlí zastupitelstva odejmout tomu, kdo se stal nehodným projevené pocty. 

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 záslu-
hy. Návrh na udělení Medaile města Liberce mohou předložit občané, organizace, spolky a 
jiné subjekty komisi pro udělování cen (tj. pro kulturu a cestovní ruch). Medaili odevzdává 
oceněné osobě jménem města Liberce jeho primátor. Ocenění nelze odejmout. 

Krátce o kandidátech ocenění 

Zdeněk Kovář byl první rektorem Vysoké školy strojní a textilní, svobodně zvoleným po 
roce 1989, a zasloužil se o její přerod v Technickou univerzitu v Liberci, v letech 1998 až 
2002 byl rovněž členem Zastupitelstva města Liberec. Svou odbornou a pedagogickou činnos-
tí vynikajícím způsobem reprezentoval univerzitu a město Liberec samotné, svým morálním 
kreditem pomáhal aktivně budovat občanskou společnost a rozvíjet principy svobody a demo-
kracie. Profesor Zdeněk Kovář zemřel 14. prosince 2014 ve věku nedožitých 85 let a čestné 
občanství je mu navrhováno za mimořádné zásluhy o rozvoj města. Návrh na udělení čestné-
ho občanství předložil statutárnímu městu Liberec Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technic-
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ké univerzity v Liberci. Aby vyhověl statutu ocenění, osvojil si návrh následně Ivan Langr, 
náměstek primátora. 

Markus Lüpertz  se narodil v roce 1941 v Liberci, v roce 1948 ale rodina uprchla do Němec-
ka a usadila se ve městě Rheydt v Porýní. Po studiích na slavné Kunstakademii Düsseldorf je 
od roku 1961 činný jako umělec – malíř, sochař i básník a je řazen ke světově uznávaným 
představitelům neoexpresionismu, jeho díla jsou zastoupena v řadě významných muzeí nebo 
zdobí veřejný prostor několika evropských měst (Berlín, Paříž, Mnichov, Salzburg aj.). 
V letech 1988 až 2009 působil jako rektor Kunstakademie. První výstava Lüpertzových děl 
v ČR se uskutečnila za autorovy osobní účasti v roce 2011 v Oblastní galerii Liberec. Čestné 
občanství je navrhováno za mimořádné zásluhy o umění a reprezentaci města Liberec – svého 
rodiště u příležitosti Lüpertzových 75. narozenin, které oslaví 21/4/2016. 

Josef Janeček se narodil v roce 1936 a po studiu přírodních věd se stal zoologickým náměst-
kem ředitele v ZOO Dvůr Králové. Odtud přešel do Severočeské zoologické zahrady 
v Liberci (později ZOO Liberec) na pozici náměstka ředitele. Od roku 1982 do roku 2004 pak 
libereckou zoo vedl jako ředitel. Za jeho éry vstoupila ZOO Liberec do Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvárií (1994) a následně i do Světové asociace zoologických zahrad a 
akvárií (1999), což je vrcholem diplomatického i chovatelského úsilí každé zoo, významně 
rozšířila sbírky o řadu vzácných exponátů a zapojila se do prvních mezinárodních chovatel-
ských projektů. Medaile města je navrhována za občanské zásluhy u příležitosti Janečkových 
80. narozenin, které oslaví 19/9/2016. 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projed-
náním v radě města. 

 

Přílohy: 

1. Vědecké, pedagogické a občanské působení Zdeňka Kováře (příloha č. 1) 

2. Markus Lüpertz, rodák světového jména (příloha č. 2) 

3. Josef Janeček – životopisná data a působení v ZOO Liberec (příloha č. 3) 

 

 

 

 

 

 




























