
 Město Moravská Třebová 1 

 Vnitřní předpis č. 2/2011 ve znění dodatku č. 1  

Pravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová 

 

 

 

 

 

 

 

Druh předpisu: Pravidla    

Název předpisu: Pravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová 

Číslo předpisu: 
2/2011 ve znění 

dodatku č. 1 
Výtisk č.:  

Platnost od:  14.03.2011 Účinnost od: 
01.04.2011, 

05.02.2018  
Platnost do:  

Předpis je závazný pro: 

Členy zastupitelstva města Moravská Třebová 

Předkladatele návrhů na udělení Ceny města Moravská 

Třebová 

Členy komise pro udělování Ceny města Moravská 

Třebová 

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

tajemníka  

Dne: 20.12.2017, 21.12.2018  Podpis:  

Přezkoumal: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník 

Dne: 13.02.2018  Podpis:  

Schválil: 
Zastupitelstvo města usnesením č. 104/Z/140311, 734/Z/050218, 

749/Z/050218  

Dne: 14.03.2011, 05.02.2018  Podpis:  

Aktualizuje předpis č.:  Ruší předpis č: 2/2010 



 Město Moravská Třebová 2 

 Vnitřní předpis č. 2/2011 ve znění dodatku č. 1  

Pravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová 

 



 Město Moravská Třebová 3 

 Vnitřní předpis č. 2/2011 ve znění dodatku č. 1  

Pravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová 

Obsah: 

Článek 1 .......................................................................................................................... 4 

Úvodní ustanovení ....................................................................................................... 4 

Článek 2 .......................................................................................................................... 4 

Předkládání a projednávání návrhů ............................................................................. 4 

Článek 3 .......................................................................................................................... 5 

Komise pro udělování ceny města Moravská Třebová ................................................ 5 

  
 

Přílohy: 

 



 Město Moravská Třebová 4 

 Vnitřní předpis č. 2/2011 ve znění dodatku č. 1  

Pravidla pro udělování Ceny města Moravská Třebová 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tato pravidla upravují postup při udělování Ceny města Moravská Třebová (dále 

jen „cena města“). 

(2) Cenu města lze udělit fyzické osobě za mimořádnou činnost v určitém roce, ale 

také za dlouhodobou činnost, aktivitu v nejrůznějších oblastech, která významně 

přispěla k rozvoji města Moravská Třebová a života jeho obyvatel, byť se uskutečnila 

v jiném časovém období, než v roce, který bezprostředně předchází udělení ceny (dále 

jen „osobnost“). 

(3) Cena města se uděluje vždy v prvním pololetí, následujícím po roce, za který byl 

předložen návrh na udělení ceny.  

(4) Cenu města představuje výtvarné dílo se znakem a s motivem města Moravská 

Třebová a pamětní listina, která stvrzuje udělení ceny města. 

(5) Cena města se zpravidla uděluje jedné osobnosti. Ve zvlášť výjimečných a 

odůvodněných případech může být cena města udělena i více osobnostem současně. 

(6) Cena města se neuděluje, není-li navržena v daném kalendářním roce osobnost, 

která splňuje podmínky pro udělení ceny města. 

Článek 2 

Předkládání a projednávání návrhů 

(1) Návrh na udělení ceny města může předložit každá fyzická nebo právnická osoba 

s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové. 

Návrh musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti 

b) oblast její činnosti 

c) konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je osobnost navrhována 

d) charakteristiku přínosu a významu díla nebo aktivity navrhované osobnosti pro město 

Moravská Třebová 

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

(2) Návrh na udělení ceny města (dále jen „návrh“) lze podat do 28. února  roku, ve 
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kterém má být cena udělena, a to písemně, datovou schránkou, osobně na Občanském 

informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2 nebo elektronickou poštou na adresu 

cenamesta@mtrebova.cz.  

(3) Na udělení ceny města není právní nárok. 

(4) Nevyplněný a neúplný návrh bude vyřazen. 

Článek 3 

Komise pro udělování ceny města Moravská Třebová 

(1) K projednávání návrhů na udělení ceny města jmenuje Rada města Moravská 

Třebová komisi pro udělování Ceny města Moravská Třebová (dále jen „komise“). 

Složení komise je usnesením rady města každý rok aktualizováno (potvrzeno). 

(2) Komise se skládá ze 3 členů zastupitelstva města Moravská Třebová, 1 člena jako 

zástupce MěÚ (mluvčí města) a 3 členů z řad odborné veřejnosti. Členové z řad 

odborné veřejnosti jsou jmenováni s přihlédnutím k obsahu činnosti či působení 

navržených osobností. 

(3) Komise projedná návrhy a své stanovisko s doporučením nejvýše 3 osobností na 

udělení ceny města včetně odůvodnění předloží radě města. 

(4) Rada města projedná stanovisko komise a se svým návrhem ho předloží 

k projednání Zastupitelstvu města Moravská Třebová. 

(5) Zastupitelstvo města z předloženého návrhu vybere osobnost, které svým 

usnesením udělí cenu města. 
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