
Vyhlášení podávání nominací na udělení čestného titulu 

„Občan roku 2013“ 

Udělování ceny Občan roku 

1. Cenu „Občan roku“ je možno udělit fyzické osobě za: 

a) mimořádnou činnost v  různých oblastech života, která má přínos pro MČ Praha 21, 

b) za významný humánní čin jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, 

c) za mimořádné umělecké, sportovní, sociální, vzdělávací a volnočasové výkony a díla.  

2. Cenu „Občan roku“ lze udělit za života nebo in memoriam. 

 

3. Cena pro titul „Občan roku“ představuje umělecké dílo se znakem MČ Praha 21 a 

pamětní listinu, potvrzující udělení ceny. 

 

4. Při ocenění in memoriam převezmou cenu „Občan roku“ nejbližší příbuzní nebo osoba 

blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem 

vyhlášena. 

 

5. Cena „Občan roku“ je udělována na základě písemného návrhu a schválení Zastupitelstvo 

MČ Praha 21 (ZMČ) a předána nositeli starostou nebo místostarostou MČ Praha 21 při 

významných dnech České republiky (8. květen, 28. říjen). 

 

6. Vyznamenané osobě náleží titul „Občan roku“. 

 

Návrh na udělení ceny Občan roku 

 

 

1. Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, členové komisí Rady MČ Praha 21 

(RMČ), výborů ZMČ a občané s trvalým pobytem v MČ Praha 21 do 15. 1. 2014 

 

2. Návrh musí obsahovat (příloha č. 1): jméno, příjmení, případně adresu kandidáta, oblast 

jeho činnosti a zdůvodnění návrhu. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na 

návrh uvede své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis. 

 

3. Oceněna může být fyzická osoba. Ve výjimečných případech může být cena udělena i 

osobám, které nemají trvalý pobyt v MČ Praha 21. 

 

4. K ocenění lze navrhnout i již nežijící osobu, která v průběhu života splnila podmínky pro 

udělení čestného titulu. 

 

Způsob hodnocení 

 

1. Hodnocení provádí Komise pro udělování čestného titulu, která zpracuje návrh pro RMČ. 

 

2. RMČ předá své doporučení na březnové jednání ZMČ, které rozhodne o udělení čestného 

titulu. 

 

 



Příloha č. 1 

Návrh na udělení čestného titulu Občan roku 2013 

 
 

 Jméno a příjmení kandidáta:………………………………………………………………… 

 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………….. 

 

Oblast činnosti kandidáta:………………………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdůvodnění návrhu (v případě nedostatku místa přiložte zdůvodnění na zvláštním listě): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                                         

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Návrh podává: 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………… 

Adresa:……………………………………………………………………………………….. 

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………….. 

Dne:…………………………… 

Podpis navrhovatele:…………………………………………………. 

 

Návrh doručte na adresu:  

Podatelna ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy  

do 15. 1. 2014. 


