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Druh předpisu: Pravidla    

Název předpisu: Pravidla pro udělování ocenění Sportovec roku 

Číslo předpisu: 
4/2014, ve znění 

dodatku č. 1 
Výtisk č.:  

Platnost od:  15.09.2014 Účinnost od: 01.10.2014  Platnost do:  

Předpis je závazný pro: 

Členy rady města Moravská Třebová, předkladatele 

návrhů na udělení ocenění Sportovec roku, členy 

komise pro udělování ocenění Sportovec roku, 

zaměstnance města Moravská Třebová, zařazené do 

městského úřadu, kteří se podílejí na udělování 

ocenění Sportovec roku 

Zpracoval: 
JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a 

tajemníka  

Dne:  02.09.2014, 27.05.2015 Podpis:  

Přezkoumal: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník 

Dne:  18.09.2014, 10.06.2015 Podpis:  

Schválil: 
Rada města usnesením č. 4389/R/150914, 627/R/080615, 

688/R/080615 

Dne:  15.09.2014, 08.06.2015 Podpis:  

Aktualizuje předpis č.: --- Ruší předpis č: --- 
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tato pravidla upravují postup při udělování ocenění Sportovec roku (dále jen 

"ocenění").  

(2) Ocenění  lze udělit   jednotlivci nebo sportovnímu kolektivu za vynikající sportovní 

výsledky v určitém roce, ale také za dlouhodobou aktivitu, která významně přispěla 

k rozvoji sportu v Moravské Třebové a propagaci města, byť se uskutečnila v jiném 

časovém období, než v roce, který bezprostředně předchází udělení ceny.  

(3) Ocenění se uděluje ve čtyřech základních kategoriích: mládež do 15 let, mládež 15 

- 19 let,  dospělí,  trenér/ funkcionář a v kategorii nejoblíbenější sportovec města.  

(4) Nad rámec těchto pěti  kategorií mohou být také udělena následující ocenění 

starosty:  za mimořádný sportovní výkon, za vzornou reprezentaci města, za celoživotní 

zásluhy o rozvoj sportu ve městě a ocenění starosty sportovnímu kolektivu. 

(5) Ocenění lze kumulovat - jedna sportovní osobnost může být oceněna v  jedné ze 

čtyř základních kategorií,  současně uspět v anketě občanů jako nejoblíbenější 

sportovec města a obdržet ocenění starosty. 

(6) Ocenění se uděluje vždy v prvním čtvrtletí, následujícím po roce, za který byl 

předložen návrh na udělení ceny.  

(7) Ocenění stvrzuje pamětní listina. 

Článek 2 

Předkládání a projednávání návrhů 

(1) Sportovní kluby, svazy nebo jednotlivé fyzické a právnické osoby s trvalým 

bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové mohou nominovat  sportovce ve čtyřech  

kategoriích:  mládež do 15 let, mládež 15 - 19 let,  dospělí a trenér/funkcionář.  

Písemný návrh musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti 

b) kategorie, do které je nominovaný navržen 

c) konkrétní sportovní výsledky nebo aktivitu, které jsou podstatou návrhu 

d)  kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název práv. osoby, adresa, podpis). 



 Město Moravská Třebová 5 

 Vnitřní předpis č. 4/2014, úplné znění  

Pravidla pro udělování ocenění Sportovec roku 

(2) Návrh   lze podat do 31. ledna roku, ve kterém má být ocenění uděleno a to  

osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2 nebo poštou na 

adresu města Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29.   

Článek 3 

Udělování ocenění Sportovec roku města Moravská Třebová 

(1)   Rada města Moravská Třebová jmenuje každoročně hodnotitelskou komisi pro 

udělování ocenění Sportovec roku  (dále jen „komise“).  Úkolem komise je v odborné 

rovině rozhodnout o vítězném Sportovci roku v kategoriích mládež do 15 let, mládež 15 

- 19 let, dospělí, trenér/funkcionář.  Komise z předložených návrhů (článek 2 odst. (1) )  

stanoví pořadí 1., 2. a 3. sportovce v kategorii mládež do 15 let, mládež 15 - 19 let, 

dospělí a trenér/funkcionář.   

(2) Komise je sedmičlenná a skládá se vždy z 1 člena rady města Moravské Třebové 

(člen rady zodpovědný za sport), sportovního redaktora Moravskotřebovského 

zpravodaje a 3 členů z řad odborné veřejnosti za oblast sportu. Dále bude do plného 

počtu doplněna dvěma zástupci městského úřadu (za úsek tělovýchovy a sportu, za 

úsek propagace) nebo jedním zástupcem městského úřadu a členem zastupitelstva 

města. 

(3) V kategorii nejoblíbenější sportovec roku se do procesu hodnocení zapojí široká 

veřejnost, které bude umožněno prostřednictvím  hlasovacího lístku vhozeného do 

označeného boxu nebo ankety na webových stránkách města  hlasovat o vítězi v 

kategorii nejoblíbenější sportovec města. Nejoblíbenější sportovec roku bude vybrán 

vždy ze sportovců, kteří se umístili na prvním až třetím místě v kategorii mládež do 15 

let, mládež 15 - 19 let, dospělí a trenér/funkcionář (článek 3 odst. (1) ). 

(4) Výjimečnými oceněními,  které uděluje starosta města na základě vlastního 

uvážení,  je  ocenění starosty za mimořádný sportovní výkon a vzornou reprezentaci 

města a ocenění starosty za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu ve městě. Návrhy 

předkládá starostovi hodnotitelská komise. 

(5) Ocenění předává starosta města nebo člen zastupitelstva města, kterého starosta 

předáním pověří. 

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 4/2014 elektronicky  vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 
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