MĚSTO TŘINEC
2007

Směrnice č. 22 / 2007
Zásady pro udělování „Ceny města Třince“

I.

Úvodní ustanovení

(1)
Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) město Třinec uděluje cenu města (dále jen „Cena
města“).
(2)
Udělovat či odnímat Cenu města přísluší podle § 84 odst. 2, písm. s) zákona o obcích pouze
Zastupitelstvu města Třince (dále jen „zastupitelstvo města“).
(3)

Tyto zásady upravují závazný postup orgánů města Třince při udělování ocenění města.

II.

Udělování Ceny města

(1)
Cena města může být udělena těm, kteří mimořádným způsobem ovlivnili veřejné dění ve
městě, případně se významně zasloužili o propagaci města Třince v celostátním nebo mezinárodním
měřítku, a to především v oblasti:
 kultury
 výchovy a vzdělávání
 sociální a zdravotní
 sportu
 podnikání (hospodářský rozvoj)
 péče o životní prostředí
 a v dalších oblastech veřejného života
(2)

Oceněny mohou být fyzické osoby, právnické osoby nebo kolektivy těchto osob.

III.

Podmínky a postup pro předložení návrhu

(1)
Návrh na udělení Ceny města může předkládat člen zastupitelstva na návrh občanů
a institucí působících na území města, a to písemně.
(2)
Písemné návrhy na ocenění přijímá odbor právní a organizační Městského úřadu Třinec (dále
jen „odbor PaO“).
(3)






Návrh na udělení Ceny města musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, název právnické osoby či kolektivu
adresu bydliště nebo sídla
datum narození u fyzických osob a identifikační číslo (IČ) u právnických osob
obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace
kontakt a podpis navrhovatele
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(4)
Odbor PaO projedná návrh s příslušnými komisemi zřízenými při Radě města Třinec
a předloží návrh s jejich stanoviskem k projednání Radě města Třinec (dále jen „rada města“).
(5)
Konečný návrh s doporučením rady města projedná zastupitelstvo města na nejbližším
zasedání.
IV.

Předávání Ceny města

(1)
Udělování Ceny města je veřejné a předává se při vhodných slavnostních příležitostech nebo
významných výročích města, případně na řádném zasedání zastupitelstva města, které následuje
bezprostředně poté, co zastupitelstvo rozhodlo o nositeli Ceny města.
(2)
Cenu města předá jménem zastupitelstva města starosta, místostarosta nebo jiný pověřený
člen zastupitelstva města.
(3)
V případě úmrtí osoby schválené zastupitelstvem města pro ocenění bude Cena města
udělena „In memoriam“ osobě blízké.
(4)

Ceny města udělované v příslušném roce nejsou početně omezeny.

(5)

Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města.

(6)

Součástí Ceny města je věcný nebo finanční dar v hodnotě do 10.000,-- Kč.

(7)

Součástí předání Ceny města je zápis do „Pamětní knihy města Třince“.

V.

Závěrečná ustanovení

(1)
Tyto zásady pro udělování Ceny města byly schváleny Zastupitelstvem města Třince dne
4. 12. 2007 usnesením číslo 9/256/2007 a nabývají účinnosti dnem schválení.

V Třinci dne 4. 12. 2007

RNDr. Věra Palkovská v. r.
starostka města

