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Druh předpisu: Pravidla    

Název předpisu: Pravidla pro udělování ocenění Sportovec roku 

Číslo předpisu: 
4/2014, dodatek č. 

1 
Výtisk č.: 01 

Platnost od:  08.06.2015 Účinnost od: 01.07.2015  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:  27.05.2015 Podpis:  

Přezkoumal: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník 

Dne:  10.06.2015 Podpis:  

Schválil: Rada města usnesením č. 627/R/080615 

Dne:  08.06.2015 Podpis:  

Aktualizuje předpis č.: 4/2014 Ruší předpis č: --- 
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(1) Článek 1 odst. (3) se mění takto: Ocenění se uděluje ve čtyřech základních 

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

kategorii nejoblíbenější sportovec města. 

(2) Článek 1 odst. (4) se mění takto: 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. 

(3) V článku 1 odst. (5)  se slovo "tří" nahrazuje slovem "čtyř". 

(4) V článku 2 odst. (1) se věta první mění takto: 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.  

 (5) V článku 3 odst. (1) se věta druhá a třetí mění takto:  Úkolem komise je v 

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

mládež 15 - 19 let,  dospělí a 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.   

(6) V článku 3 odst. (3) se věta druhá mění takto: 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)). 
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