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Pravidla města Mnichovo Hradiště o zřízení a udílení Ceny města Mnichovo Hradiště a 

Ceny města Mnichovo Hradiště pro mládež 

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště se usneslo vydat dne 07. 11. 2016 v souladu s ust. § 36 

odst. 1) a odst. 2) a § 84 odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, aktualizaci pravidel o zřízení a udílení Ceny města Mnichovo Hradiště a Ceny města 

Mnichovo Hradiště pro mládež (dále jen „pravidla") 

1. 

Základní ustanovení 
1. Město Mnichovo Hradiště může udělit Cenu města Mnichovo Hradiště (dále jen Cena města) jako 

čestné ocenění udělované městem jako zvláštní projev úcty osobnostem, které se významnou 

měrou zasloužily zejména o rozvoj města, dále pak jako morální ocenění zejména za mimořádnou 

činnost v různých oblastech života, která má přínos pro město. 

2. Město Mnichovo Hradiště může udělit Cenu města Mnichovo Hradiště pro mládež (dále jen Cena 

města pro mládež) za výrazné úspěchy ve studijních, sportovních i jiných soutěžích, za 

soustavnou společensky prospěšnou činnost či za mimořádný jednorázový čin. 

II. 
Cena města Mnichovo Hradiště 

1. Cena města Mnichovo Hradiště je udělována zastupitelstvem města ve dvou kategoriích: 

I. Za celoživotní přínos pro město zejména jako: 

a) zvláštní projev úcty osobnostem, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj 

města, 

b) ocenění zejména za mimořádnou činnost v různých oblastech života, která má přínos pro 

město, 

c) ocenění za významnou uměleckou činnost, vědeckou práci a jiná díla se vztahem k městu, 

d) ocenění za významné občanské aktivity a činy, které zásadním způsobem pozitivně ovlivnily 

veřejné dění ve městě, 

e) projev úcty za mimořádné činy, které znamenaly záchranu života, materiálních, historických 

nebo kulturních hodnot města. 

II. Za roční přínos pro město zejména jako: 

a) ocenění zejména za mimořádnou činnost v oblasti kultury, 

b) ocenění zejména za mimořádnou činnost v oblasti sportu, 

c) ocenění zejména za mimořádnou činnost v oblasti společenského života města, 

d) ocenění zejména za mimořádné činy, které znamenaly záchranu života, zdraví materiálních, 

historických nebo kulturních hodnot města, 

e) ocenění zejména za mimořádnou činnost v oblasti filantropie a dobré vůle při podpoře skupin 

či jednotlivců. 

2. Cena města může být udělena fyzickým i právnickým osobám, kolektivům bez právní subjektivity, 
občanům ČR a rovněž občanům cizí státní příslušnosti. Cenu města lze udělit za života nebo 
v případě fyzické osoby též in memoriam. 

3. Návrh na udělení Ceny města může podávat kterýkoliv občan města.  

4. Návrh na udělení Ceny města musí být podán písemnou formou (osobně, elektronicky, poštou) 
během listopadu/října příslušného kalendářního roku. Konkrétní termín uzávěrky příjmu návrhů 
stanovuje Odbor Kanceláře vedoucího úřadu a zveřejní jej na webu města. Návrh musí obsahovat 
podrobné a srozumitelné odůvodnění. Návrh musí být podán na formuláři „Návrh na udělení Ceny 
města Mnichovo Hradiště". Návrhy přijímá Odbor Kanceláře vedoucího úřadu (MěÚ Mnichovo 
Hradiště, OKVÚ, Masarykovo náměstí 1, podatelna@mnhradiste.cz).  

5. Návrh je předložen k projednání a schválení zastupitelstvu města. Návrh je projednán zastupiteli 
na pracovním jednání zastupitelstva a schválen na zasedání zastupitelstva. O udělení Ceny 
města hlasují zastupitelé tajně, tak aby byl výsledek známý až při vyhlášení Ceny města. Rada 
města může pro udělení ceny zřídit komisi či pracovní skupinu, či využít stálých komisí rady 
města.  

6. Návrhy na udělení Ceny města mohou být podávány opakovaně. Cena města může být 
udělena téže osobě či témuž subjektu vícekrát. 
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7. Cenu města vyznamenaným předává jménem města jeho starosta na zasedání zastupitelstva 

města nebo při jiné slavnostní příležitosti, jakou jsou například ples města. 

8. Vyznamenaní obdrží listinu o udělení Ceny města se jménem oceněného a vymezením toho, 
zač je udělena. Listina je opatřena symbolem města. Dále také výtvarné dílo se znakem města. 

9. Cena města může být zastupitelstvem města odňata na základě návrhu člena zastupitelstva 

tomu, kdo se stane nehodným projevené úcty i u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na 

základě kterých by k udělení Ceny nedošlo. Písemné návrhy na zbavení Ceny města musí 

obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění. 

III.  
Cena města Mnichovo Hradiště pro mládež 

1. Cena města Mnichovo Hradiště pro mládež je udělována radou města zejména jako ocenění 

za: 

a) mimořádné studijní výsledky, 

b) mimořádné úspěchy v sportovních i jiných soutěžích, 

c) soustavnou společensky prospěšnou činnost, např. v oblasti dobrovolnictví, práce s dětmi 

či v podobných aktivitách, za mimořádný jednorázový čin směřující např. k pomoci 

druhým. 

Důvodem k udělení ceny naopak není výborný školní prospěch sám o sobě. 

2. Cena může být udělena žákům a studentům mnichovohradišťských škol (a to i v případě, že 

nejsou občany Mnichova Hradiště) a mladistvým občanům Mnichova Hradiště (i těm, kteří 

navštěvují školu v jiné obci), kteří ještě neukončili středoškolské vzdělání, anebo - v případě již 

ukončené školní docházky - nedosáhli věku 18 let. 

3. Cenu lze udělit jak jednotlivci, tak i skupině mladých lidí. 

4. Návrh na udělení Ceny města pro mládež mohou podat zástupci mnichovohradišťských škol i 

dalších subjektů zabývajících se prací s mládeží, kromě toho pak kterýkoli občan města. 

5. Návrh na udělení Ceny města pro mládež musí být podán písemnou formou (osobně, 

elektronicky, poštou) během dubna/května příslušného kalendářního roku. Konkrétní termín 

uzávěrky příjmu návrhů stanovuje Odbor Kanceláře vedoucího úřadu a zveřejní jej na webu 

města. Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění a doložitelné informace o osobě a aktivitě 

mladistvého navrhovaného k ocenění. Návrh musí být podán na formuláři „Návrh na udělení 

Ceny města Mnichovo Hradiště pro mládež". Návrhy přijímá Odbor Kanceláře vedoucího úřadu 

(MěÚ Mnichovo Hradiště, OKVÚ, Masarykovo náměstí 1, podatelna@mnhradiste.cz). Návrh 

posoudí nejprve Komise pro výchovu a vzdělání, případně i Komise pro sport a zájmovou 

činnost a na základě jejich doporučení jej poté projedná Rada města. 

6. Cena města pro mládež se udílí za časové období školního roku, předání ceny proběhne mezi 
červnem a zářím daného kalendářního roku. 

7. Cenu města pro mládež představuje diplom se jménem oceněného a vymezením toho, zač je 

udělena, a dárek přiměřený věku a typu aktivity mladistvého. Cena není spojena s udílením 

finančního obnosu, jejím cílem je morální podpora a motivace. 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení. 

 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. Mgr. Jiří Bína 

starosta města místostarosta 
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