Zásady pro udělování čestného občanství města a cen města
Zastupitelstvo města Kopřivnice schválilo na svém 23. zasedání konaném dne 27.04.2006
usnesením č. 576 tyto zásady pro udělování čestného občanství města a cen města (dále jen
„zásady“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) může město Kopřivnice (dále jen „město“) udělit
fyzickým osobám čestné občanství města nebo cenu města (dále také jen „ocenění města“)
(2) Závazný postup orgánů města Kopřivnice při udělování či odnímání ocenění města upravují
tyto zásady.
(3) Udělovat či odnímat ocenění města přísluší podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích pouze
Zastupitelstvu města Kopřivnice (dále jen „zastupitelstvo města“).
Čl. 2
Čestné občanství města
(1) Čestné občanství města je nejvyšším oceněním města.
(2) Čestné občanství města podle § 36 odst. 1 zákona o obcích může město Kopřivnice přiznat
osobnosti, která se významnou měrou prosadila buď ve společenské, politické, vědecké,
technické, hospodářské kategorii anebo dosáhla významných úspěchů na poli uměleckém,
sportovním, publicistickém či literárním v České republice či v zahraničí.
(3) Čestné občanství města se uděluje doživotně a zapisuje se do kroniky města.
(4) Osvědčení o udělení čestného občanství města se předává zpravidla při slavnostní příležitosti
spolu s vhodným darem města.
(5) Čestné občanství města může být odňato pouze v případě, že další konání či postoje
oceněného jsou v příkrém rozporu s obecně uznávanými zásadami morálky a slušnosti.
(6) Město může čestné občanství města udělovat osobám žijícím či posmrtně „in memoriam“.
Čl. 3
Ceny města
(1) Město může dále udělit podle § 36 odst.2 zákona o obcích svému občanovi cenu města, a to
buď:
a) Cenu města Kopřivnice,
b) Titul Významná osobnost města.

(2) Cenu města Kopřivnice uděluje město za uplynulý rok buď za vynikající tvořivé výkony a
významné výsledky ve společenskovědní či vědecké oblasti nebo za vynikající výkony v oblasti
kulturní, umělecké či v oblasti sportovní anebo za jiné veřejně prospěšné činnosti (např. za
záchranu lidských životů, majetku či jiných hodnot, za volnočasové a sociální aktivity při práci s
mládeží i dospělými.
(3) Titul Významná osobnost města může město udělit buď za vynikající tvořivé výkony a
významné výsledky ve společenskovědní či vědecké oblasti nebo za vynikající výkony v oblasti
kulturní, umělecké či v oblasti sportovní, a to vždy jen osobnosti, jejíž dosavadní život je silně
spjat s městem a jeho historií a za předpokladu, že se zasloužila o rozvoj města či propagaci
města v rámci České republiky či v zahraničí.
(4) Titul Významná osobnost města se uděluje doživotně a zapisuje se do kroniky města.
(5) Osvědčení o udělení titulu Významná osobnost města se předává zpravidla při slavnostní
příležitosti spolu s vhodným darem města.
(6) Titul Významná osobnost města může být odňat pouze v případě, že další konání či postoje
oceněného jsou v příkrém rozporu s obecně uznávanými zásadami morálky a slušnosti.
Čl. 4
Proces předcházející rozhodnutí o udělení ocenění města
(1) Proces předcházející projednání návrhu na udělení ocenění města zastupitelstvem města
zabezpečují orgány města.
(2) Občan města, zájmová organizace či jiná osoba je oprávněna písemně navrhnout kandidáta na
udělení ocenění města (dále jen „návrh“). Návrh se předkládá starostovi a musí být odůvodněn.
(3) Starosta návrh postoupí buď věcně příslušné komisi, do jejíž působnosti činnost kandidáta
přísluší, nebo k tomu účelu zřízené komisi (dále jen „komise“). Současně je o návrhu vyrozuměn
odbor Městského úřadu Kopřivnice zabezpečující záležitosti vnějších vztahů (dále jen „příslušný
odbor“).
(4) Komise následně :
a) zabezpečí shromáždění všech potřebných podkladů ke kandidátovi na ocenění města
b) zpracuje ve spolupráci s příslušným odborem písemný podkladový materiál do Rady města
Kopřivnice (dále jen „rad města“),
c) předloží jako součást materiálu pro radu města rovněž výpis z usnesení, obsahující
doporučující či zamítavé stanovisko komise k udělení ocenění města.
(5) Rada města následně :
a) projedná materiál komise,
b) v případě kladného stanoviska předloží návrh k rozhodnutí zastupitelstvu města,
c) pověří příslušný odbor, aby projednal návrh s kandidátem na ocenění města a opatřil jeho
stanovisko k návrhu

(6) Zastupitelstvo města návrh na udělení ocenění města projedná v souladu s jednacím řádem.
Čl. 5
Společná ustanovení
(1) Evidenci ocenění města vede příslušný odbor prostřednictvím seznamu.
(2) Při rozhodování o odnětí ocenění města se postupuje přiměřeně podle čl. 4.
(3) Rada města může rozhodnout o vhodném daru rovněž při příležitosti udílení Ceny města
Kopřivnice.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto zásady schválilo Zastupitelstvo města Kopřivnice svým usnesením č. 576 ze dne
27. 4. 2006
(2) Zásady nabývají účinnosti dne 1. 6. 2006.
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