
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 
Zastupitelstvo města 

 
 

PRAVIDLA 
PRO UDĚLOVÁNÍ CENY M ĚSTA HRÁDEK NAD NISOU  

 
 
 

Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou  
usnesením č. 7/265/ZM/12, dne 29. 08. 2012 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou vydává tyto pravidla v souladu s § 36 odst. 2, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“). 

2. Tato pravidla upravují postup pro udělování Ceny Města Hrádek nad Nisou. 
 
 

Článek 2 
Udělování ceny města 

1. Cenu Města Hrádek nad Nisou uděluje (dále také jako cena města) Zastupitelstvo města Hrádek nad 
Nisou na základě návrhu, za účelem ocenění výjimečných aktivit a počinů v nejrůznějších oblastech, 
které významně přispěly k rozvoji a reprezentaci města, k dobrému životu jeho obyvatel. Dále pak ji 
uděluje i jako ocenění za mimořádné počiny spojené s osobním hrdinstvím a odvahou. Jedná se zejména 
o ocenění v těchto oblastech: 

a) vědecká činnost, 
b) kultura, 
c) výchova a vzdělávání, 
d) společenská a sociální oblast, 
e) sport, 
f) ekologie a životní prostředí, 
g) hospodářský rozvoj, 
h) záchrana historických nebo kulturních hodnot města, 
i) záchrana lidských životů. 

2. Cenu města lze udělit i za celoživotní dílo, aktivitu a podobně. 
3. Cena města se zpravidla uděluje dvěma osobám, a to jak fyzickým nebo právnickým, tak i kolektivům 

bez právní subjektivity, které mají na území města trvalé bydliště či sídlo v době udílení. Výjimečně pak 
i osobám, jež tuto podmínku nesplňují, ale ve městě působily, žily nebo se zde narodily.  

4. Cena města může být ve výjimečných a odůvodněných případech udělena In memoriam.  
5. V případě udílení více cen města mají ceny města stejnou hodnotu, a proto nemají určené pořadí 

důležitosti. 
6. Cena města nemusí být udělená vůbec, není-li navržena v kalendářním roce osoba splňující podmínky 

pro její udělení. Na udělení ceny města není právní nárok. 
7. Cena města se zpravidla uděluje jednou ročně k výročí dne 28. října a cena města má trvalou platnost. 

Cena města může být ve výjimečných případech i odejmuta.  
8. Cena města představuje pamětní list a upomínkové dílo a věcný dar v hodnotě do 1.000,- Kč. Ve 

výjimečných případech může být součástí ocenění i finanční dar do výše 5.000,- Kč. 
 
 

Článek 3 
Podávání a projednávání návrhů 

1. Návrh na udělení ceny města (dále také jako nominace) mohou podat: 
a) občané města s trvalým bydlištěm na území města, 

b) právnické osoby se sídlem na území města, 
c) jednotlivé orgány města a jejich členové. 

2. Nominace musí být podána písemnou formou (osobně, elektronicky, poštou) vždy do 15. 10. (nebo 
nejbližší pracovní den) příslušného kalendářního roku.  

3. Nominace přijímá Odbor dotací, rozvoje města a kultury přímo, nebo prostřednictvím podatelny 
městského úřadu (Městský úřad, Odbor ODK nebo podatelna MÚ, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad 
Nisou, e-mail: mestohradek@muhradek.cz). Rozhodující datum pro přijetí nominace k dalšímu 
posouzení je datum doručení na přijímacím razítku, datum na podacím razítku pošty (v případě zaslání 
nominace poštovní službou) a v případě nominací zaslaných elektronickou cestou, datum odeslání 
elektronické pošty. 

4. Návrh na udělení cena města (nominace) musí obsahovat: 
a) jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, název právnické osoby nebo kolektivu, 
b) adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, je-li navrhovateli toto známo, 
c) obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny města kandidátu navrhováno a podrobné 

zdůvodnění nominace, 
d) identifikace, kontakt (telefon či e-mail) a podpis navrhovatele. 

5. Došlé nominace předá Odbor dotací, rozvoje města a kultury hodnotící skupině, kterou jmenuje Rada 
města a která se skládá nejméně ze tří a maximálně z pěti osob. Hodnotící skupina posoudí a vyhodnotí 
došlé nominace a své stanovisko s doporučením nejvýše 5 kandidátů předloží radě města. 

6. Rada města projedná stanovisko hodnotící skupiny a se svým návrhem ho předloží zastupitelstvu města 
ke schválení a udělení ceny města pro příslušný rok. 

7. Zastupitelstvo města z předložených návrhů schválí udělení ceny města na řádném jednání. 
 
 

Článek 4 
Předávání ceny města 

1. Udělování ceny města je veřejné a provádí se slavnostním způsobem tak, že cenu města předává starosta 
nebo místostarosta, a to při vhodných slavnostních příležitostech (viz čl. 2 bod 7.) nebo u významných 
výročí města. 

2. Součástí slavnostního udílení je i podpis oceněných do „Pamětní knihy udělených cen města“. 
3. V případě úmrtí oceněného se cena města, tak jako cena města udělená In memoriam, předává osobě 

blízké. V případě, že nebude možné dohledat osobu blízkou, bude takto udělená cena města vhodným 
způsobem vyhlášena. 

 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato pravidla jsou v gesci Odboru dotací, rozvoje města a kultury, který při jejich vykonávání 
spolupracuje zejména s radou města, zastupitelstvem města a příslušnou organizací odpovídající za 
kulturní činnost ve městě, je-li taková organizace relevantní. 

2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení a tímto okamžikem nahrazují jakákoliv veškerá dříve 
schválená pravidla upravující danou věc. 

 
 
V Hrádku nad Nisou dne 29. 08. 2012 
 
 
 
 
 
 Martin Půta, v. r.  Josef Horinka, v. r.  
 starosta  místostarosta  
 


