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1

účinnost od 01.07.2016

Úvod

Tato pravidla upravují udělování Cen města Žamberka.

2

Specifická ustanovení

2.1 Základní ustanovení
Cena města Žamberka je udělována zastupitelstvem města Žamberka jednou ročně fyzické osobě za:



vynikající tvořivé výkony a významné výsledky vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a
veřejně prospěšné činnosti,
činnost, kterou její nositel přispěl významným způsobem k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města
Žamberka, jeho propagaci v ČR i zahraničí,

2.2 záchranu lidských životů a majetku.Návrhy na udělení ceny
Návrhy na udělení Ceny mohou fyzické i právnické osoby předkládat v termínu vždy do 01.09. příslušného
kalendářního roku. Písemné a řádně odůvodněné návrhy shromažďuje referent pro kulturu a propagaci města a
tyto návrhy eviduje. Seznam nominovaných občanů projedná Rada města a předloží jej Zastupitelstvu ke
schválení.
V návrhu musí být uvedeno:
a) jméno a příjmení, adresa bydliště, případně pracoviště či místo působení fyzické osoby, které má být
cena udělena
b) zdůvodnění, za jaký výkon nebo aktivitu má být cena udělena

2.3 Cena
Cenu města Žamberka tvoří pamětní list a nepeněžitá cena.

2.4 Předávání cen
Cenu města Žamberka předá oceněným starosta (místostarosta) města u příležitosti státního svátku Dne vzniku
samostatného československého státu při slavnostní aktu.

2.5 Udělení ceny in memoriam
Cena se může udělit jednotlivci i po jeho smrti in memoriam. V takovém případě se cena může předat rodinným
příslušníkům oceněného.

2.6 Evidence oceněných
Evidence oceněných se vede ve zvláštním oddíle kroniky města Žamberka.

3

Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla nabývají účinnosti 01.07.2016.
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Řízení výtisků
Název a pořadí výtisku

Médium

(papír, databáze, audio kazeta….)

Za výtisk odpovídá

Místo uložení

SAM

digi

vedoucí PRAV

předpisy města PMD

SAM – výtisk 01

papír

vedoucí PRAV

registr předpisů

© Tento dokument je vlastnictvím Města Žamberk a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu
schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

Strana 4/4

