PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ CENY MĚSTA DAČICE

I. Úvodní ustanovení
1.

2.
3.

Město Dačice v souladu s ustanovením § 36 odst. 2, § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje cenu města s názvem Cena
města Dačice (dále jen Cena města).
Udělovat či odnímat Cenu města přísluší dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích pouze
Zastupitelstvu města Dačice (dále jen zastupitelstvo města).
Tato pravidla upravují závazný postup orgánů města Dačice při udělování Ceny města.

II. Udělování ceny města
1.

2.
3.
4.
5.

Cena města se uděluje jako morální ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech života,
které přispívají k rozvoji města a k šíření jeho dobrého jména. Cenu města uděluje zastupitelstvo
města v následujících kategoriích:
‐ Hospodářský rozvoj
‐ Výchova a vzdělání
‐ Kultura
‐ Sport
‐ Jiné (mimořádné činy, jako jsou záchrana lidského života, propagace města v celostátním
nebo mezinárodním měřítku apod.)
Cena města se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v těchto oblastech
v kalendářním roce, který předcházel udělení Ceny města.
Cena města je udělována jedenkrát do roka.
Cena města nemusí být udělena každoročně.
Na Cenu města není právní nárok.

III. Kandidáti
1.

2.
3.
4.

Oceněna může být fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob bez právní subjektivity, které
mají trvalé bydliště či sídlo na území města Dačice. Výjimečně může být Cena města udělena
i osobám, které podmínky pobytu čí sídla v době udílení Ceny města nesplňují, vždy se však musí
jednat o osoby, které ve městě působily, žily nebo se zde narodily.
Ve výjimečných a odůvodněných případech může být k ocenění navržena in memoriam již
nežijící osoba, která v průběhu svého života splnila podmínky dle odst. 1.
Cena města nemůže být udělena současnému členu zastupitelstva města za činnost v rámci
povinností souvisejících s výkonem jeho funkce (mandátu)
Cena města nemůže být udělena osobě či kolektivu za stejnou činnost, za kterou již stejné
ocenění získaly.

IV. Nominace na udělení Ceny města
1. Nominace na udělení Ceny města může předložit občan s trvalým pobytem na území města,
právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města.
2. Nominace na udělení Ceny města se podávají písemně a musí být adresovány Radě města
Dačice.
3. Nominace na udělení Ceny města musí být doručeny na podatelnu Městského úřadu Dačice
nejpozději do 31. 3. roku následujícího po roce, za který má být Cena města udělena.
4. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a adresu nominovaného kandidáta nebo název právnické osoby či
označení kolektivu,
b) kategorii, do které je nominace podávána,
c) zdůvodnění nominace,
d) jméno, příjmení, adresu a kontakt (e‐mail, telefon) navrhovatele.
5. Nominaci je možné doplnit přílohami, které ukazují odůvodněnost nominace.
6. Jedním návrhem nelze navrhnout na udělení Ceny města více kandidátů s výjimkou udělení
Ceny města kolektivu osob.
7. Nominace, která nesplňuje náležitosti uvedené v tomto článku, může být považována za
neplatnou a z dalšího projednávání vyloučena
8. Za správnost údajů uvedených v nominaci odpovídá navrhovatel.

V. Postup při posouzení nominací a rozhodnutí o udělení Ceny města
1. Návrhy na udělení Ceny města za příslušné období předloží k posouzení zastupitelstvu města
rada města. Návrh musí obsahovat přesné označení kandidáta na udělení Ceny města a ozna‐
čení oblasti, za kterou je udělení ceny navrhováno, včetně zdůvodnění.
2. O udělení Ceny města rozhoduje zastupitelstvo města do 30. 6. roku následujícího po roce, za
který má být Cena města udělena.
3. O termínu a okolnostech předání Ceny města rozhodne starosta města.

VI. Předání Ceny města
1. Cena města je předávána slavnostním způsobem nejpozději do konce kalendářního roku, ve
kterém byl návrh na udělení Ceny města schválen.
2. Cenu města předává jménem zastupitelstva města starosta nebo místostarosta.
3. V případě úmrtí osoby schválené zastupitelstvem města pro ocenění bude Cena města
udělena in memoriam a předána osobě blízké.
4. Cenu města tvoří pamětní list, případně věcné nebo finanční ocenění.
5. Součástí předání Ceny města je zápis do Pamětní knihy města Dačice

VII. Odnětí ceny města
Zastupitelstvo města může odejmut na návrh rady města Cenu města, jestliže se oceněná osoba či
kolektiv staly nehodnou tohoto ocenění nebo pokud vyšly najevo takové skutečnosti, na základě
kterých by, pokud by byly známy předem, k udělení Ceny města nedošlo.

VIII. Další ustanovení
1. Pověřený odbor či oddělení zveřejňuje informace a termíny týkající se udělení Ceny města,
včas informuje veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků.
2. Přijetím těchto pravidel se ruší Pravidla pro udělování Ceny města Dačice schválená
Zastupitelstvem města Dačice dne 12 12. 2012.
3. Pravidla pro udělování Ceny města Dačice byla schválena Zastupitelstvem města Dačice na
jeho 14. zasedání konaném dne 9. 12. 2020, usnesením číslo 256/14/ZM/2020/Veřejný a jsou
účinná od 1. 1. 2021.

Ing. Karel Macků v. r.
starosta

Ing. Jiří Baštář v. r.
místostarosta

Ing. Kateřina Marková v. r.
místostarostka

