MĚSTO HRANICE

Zásady pro udělování Ceny města Hranic
I.
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením číslo 443/2005 – ZM 19 ze dne 24.2.2005 dle
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích schválilo Zásady pro udělování Ceny města Hranic.

II.
Cíl Ceny města
Cena města se uděluje jako ocenění autorů významných děl, objevů a vědeckých prací, nebo
osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon, dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly
ocenění hodné skutky a ony samy, nebo předmět ocenění mají vztah k městu.

III.
Podmínky pro nominaci
1. Návrhy na udělení Ceny města mohou písemně podávat školy, spolky, sdružení,
společenské organizace, občané a právní subjekty.
2. Písemné návrhy se předkládají odboru školství, kultury a tělovýchovy. Návrh obsahuje
jméno, příjmení a titul nominovaného, adresu, obor činnosti a stručné zdůvodnění
nominace. Dále obsahují kontakt na osobu, která nominaci navrhuje.
3. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické a fyzické osoby.
4. Odbor školství, kultury a tělovýchovy může zveřejnit nominované v místním tisku.
5. Rada města posoudí podané návrhy a předloží je zasedání Zastupitelstva města, které
svým usnesením může rozhodnout o udělení Ceny města.
6. Na Cenu města není právní nárok

IV.
Předávání Ceny města Hranic
1. Cena města se uděluje každoročně při vhodných slavnostních příležitostech nebo
významných výročích města. Nejsou-li dostatečné důvody pro udělení Ceny města
v daném roce, nemusí být udělena.
2. Odbor školství, kultury a tělovýchovy může zveřejnit jména či názvy oceněných jednotlivců
či kolektivů v místním tisku a také vhodnou formou vyzvat k účasti na slavnostním obřadu
veřejnost.
3. V případě úmrtí osoby schválené Zastupitelstvem města pro ocenění bude Cena města
udělena „In memoriam“.
4. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve
výši 10 000,- Kč.

5. Cena města je oceněnému předávána starostou, místostarostou nebo jinou k tomu
pověřenou osobou formou slavnostního veřejného obřadu, který realizuje odbor školství,
kultury a tělovýchovy. Součástí obřadu je zápis do Zlaté knihy města.
6. Termín slavnostního obřadu předávání Cen města určí Zastupitelstvo města .

V.
Další ustanovení
O udělených Cenách města se vede evidenční kniha.
VI.
Zrušující ustanovení
Těmito zásadami pro udělování Ceny města Hranic se nahrazují zásady pro udělování Ceny
města Hranic schválené v bodě I usnesení číslo 229-Z-96 ze dne 10.12.1996.
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