Statut Ceny města Česká Třebová KOHOUT
Cenu města Česká Třebová uděluje zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek I Základní ustanovení
1. Město Česká Třebová uděluje „Cenu města Česká Třebová KOHOUT“ za výrazný a
mimořádný počin ve všech segmentech lidské činnosti, který se uskutečnil v uplynulém
kalendářním roce a který přesahuje svým významem hranice města či přispívá k jeho
rozvoji a propagaci (dále jen „Cena města“).
2. Změny Statutu cen města schvaluje Zastupitelstvo města Česká Třebová.
Článek II Nominace
1. Výzva k podávání návrhů je zveřejněna zpravidla koncem kalendářního roku
prostřednictvím městského periodika, městských webových stránek a sociálních sítí.
2. Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu. Oceněný nemusí mít bydliště ani sídlo
na území města Česká Třebová.
3. Návrhy na ocenění Cenou města může podávat občan (fyzická osoba) i právnická osoba.
Navrhovatel nemusí mít bydliště či sídlo v České Třebové. Návrh v takovém případě musí
obsahovat:
a) jméno a adresu navrhovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu,
c) souhlas nominovaného s nominací,
d) jméno, adresu a podpis navrhovatele.
4. Návrhy na ocenění může také podávat Kulturní komise Rady města Česká Třebová a
Sportovní komise Rady města Česká Třebová. Návrh v takovém případě musí obsahovat:
a) jméno a adresu navrhovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu,
c) souhlas nominovaného s nominací.
5. Za správnost údajů nominace odpovídá navrhovatel. V případě, že návrh nebude obsahovat
stanovené náležitosti nebo bude podán po určeném termínu, nemusí být k němu přihlíženo.
6. Ke všem návrhům je přistupováno rovnocenně, bez ohledu na to, jestli je navrhovatelem
komise rady města, jednotlivec, organizace či právnická osoba.
7. Návrhy se podávají písemně prostřednictvím Odboru školství, kultury a tělovýchovy
Městského úřadu Česká Třebová nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, za
který má být Cena města udělena.
8. Odbor školství, kultury a tělovýchovy předá všechny obdržené návrhy na ocenění radě
města, která na svém jednání formou usnesení určí, které návrhy budou zastupitelstvu města
předloženy ke schválení. Následně sekretariát MěÚ zajistí souhlas nominovaných se
zpracováním osobních údajů.
9. Radou předložené návrhy na ocenění jednotlivě schvaluje zastupitelstvo města.

Článek III Ocenění
1. Cena města je udílena maximálně jedenkrát ročně. Počet cen udělených v kalendářním roce
navrhuje zastupitelstvu města rada města.
2. Oceněným je při ceremoniálu předána cena a pamětní list z rukou starosty/starostky města,
nebo jiného pověřeného člena rady.
3. Cena města je čestné ocenění a nenáleží k ní žádná finanční odměna.
4. Na cenu města není právní nárok; cena města je nedělitelná a nelze ji převést na jinou osobu
či kolektiv.
Článek IV Závěrečná ustanovení
Tento statut cen města byl schválen usnesením ZM č.28 ze dne 17. 2 2020.
Statut vstupuje v platnost po schválení zastupitelstvem s účinností pro ceny města za rok 2020 a
následující ročníky. Statut je vydán na dobu neurčitou.

V České Třebové dne 17. 2. 2020.
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