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Pravidla pro udělování ocenění občanům
Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 schválilo dne 18. 3. 2019 podle § 89 odst. 1 písm. m)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů následující
pravidla pro udělování ocenění občanům Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy. Těmito
pravidly se ruší dosavadní Zásady pro udělování čestných titulů „Čestné občanství Městské
části Praha 21 – Újezd nad Lesy“ a „Občan roku“ schválené zastupitelstvem Městské části
Praha 21 dne 17. 12. 2013.

1. Čestné občanství Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy
1.1. Udělování čestného občanství
a) Zastupitelstvo městské části (dále jen „ZMČ“) Praha 21 uděluje na základě § 89 odst. 1
písm. m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
čestné občanství městské části jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované
městskou částí.
b) Čestné občanství je možno udělit nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti
jako:
i. poctu a výraz uznání mimořádných zásluh o rozvoj Městské části Praha 21,
ii. zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký
vztah k Městské části Praha 21.
c) Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.
d) Cenou pro ocenění „Čestný občan MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ je pamětní listina se
znakem městské části potvrzující udělení ceny a dárkový koš.
e) Při ocenění in memoriam převezmou cenu čestného občanství nejbližší příbuzní nebo
osoba blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem
vyhlášena.
f) Cena „Čestný občan MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“ je udělována na základě písemného
návrhu a schválení ZMČ a předána nositeli starostou MČ Praha 21 při významných dnech
České republiky (8. květen, 28. říjen).
1.2.

Návrh na udělení čestného občanství

Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, občané pak jejich prostřednictvím, a
musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu kandidáta, oblast jeho činnosti a zdůvodnění
návrhu (viz Přílohu č. 1). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na návrh uvede
své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis.
b) K udělení ocenění je potřeba souhlasného přijetí ze strany vyznamenaného. K udělení
ocenění in memoriam je třeba souhlasné přijetí ze strany nejbližších příbuzných nebo osob
blízkých zesnulému nositeli. Tyto souhlasy zajistí Komise pro udělování ocenění.
a)
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2. Cena starosty Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy
2.1. Udělování Ceny starosty
a)

b)
c)
d)
e)

Cenu starosty je možno udělit fyzické osobě za dlouhodobou činnost ve prospěch občanů
Újezda nad Lesy zejména v oblasti kulturní, sportovní, sociální, vzdělávací, volnočasových
aktivit apod. Cenu lze udělit i kolektivům a právnickým osobám.
Cenu starosty lze udělit za života nebo in memoriam.
Při ocenění in memoriam převezmou Cenu starosty nejbližší příbuzní nebo osoba blízká
zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem vyhlášena.
Cenu starosty představuje pamětní listina se znakem MČ Praha 21 potvrzující udělení ceny
a dárkový koš.
Cena starosty je udělována na základě písemného návrhu a schválení ZMČ a předána
nositeli starostou MČ Praha 21 při významných dnech České republiky (8. květen, 28.
říjen).

2.2. Návrh na udělení Ceny starosty
Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, členové komisí Rady městské části
Praha 21 – Újezd nad Lesy (dále jen „RMČ“), výborů ZMČ a občané s trvalým pobytem
v MČ Praha 21.
b) Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a případně adresu kandidáta, oblast jeho činnosti
a zdůvodnění návrhu (viz Přílohu č. 2). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na
návrh uvede své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis.
c) K ocenění lze navrhnout i již nežijící osobu, která v průběhu života splnila podmínky pro
udělení ocenění.
a)

3. Občan roku Městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy
3.1. Udělování ocenění Občan roku
a) Ocenění „Občan roku“ je možno udělit fyzické osobě za:
i.
ii.
iii.

mimořádnou činnost v různých oblastech života, která má přínos pro MČ Praha 21,
za významný humánní čin jako projev úcty a ocenění za hrdinství a osobní statečnost,
za mimořádné umělecké, sportovní, sociální, vzdělávací a volnočasové výkony a díla.

b) Ocenění „Občan roku“ lze udělit za života nebo in memoriam.
c) K ocenění „Občan roku“ patří pamětní listina se znakem MČ Praha 21 potvrzující udělení
ocenění.
d) Při ocenění in memoriam převezmou cenu „Občan roku“ nejbližší příbuzní nebo osoba
blízká zesnulému nositeli, případně bude takto udělená cena vhodným způsobem
vyhlášena.
e) Ocenění „Občan roku“ je udělována na základě písemného návrhu a schválení ZMČ a
předána nositeli starostou MČ Praha 21 při významných dnech České republiky (8. květen,
28. říjen).
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3.2. Návrh na udělení ocenění Občan roku
a) RMČ jmenuje členy a tajemníka komise jako svůj poradní orgán k projednání předložených
návrhů na ocenění.
b) Návrhy mohou předkládat zastupitelé MČ Praha 21, členové komisí RMČ, výborů ZMČ a
občané s trvalým pobytem v MČ Praha 21.
c) Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu kandidáta, oblast jeho činnosti a
zdůvodnění návrhu (viz Přílohu č. 3). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel, který na
návrh uvede své jméno, příjmení, kontakt (telefon, e-mail), datum a podpis.
d) Oceněna může být fyzická osoba. Ve výjimečných případech může být cena udělena i
osobám, které nemají trvalý pobyt v MČ Praha 21.

4. Evidence ocenění
Evidence ocenění je vedena v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy“
uložené u tajemníka Úřadu městské části Praha 21.
b) V této knize jsou v jednotlivých případech vždy uvedeny následující údaje:
i.
titul, jméno, příjmení oceněné osoby
ii. údaje o rozhodnutí o udělení ocenění (datum, číslo usnesení ZMČ, návrh)
iii. změny (doplnění významných údajů o životě a činnosti oceněné osoby, data úmrtí,
odnětí ocenění apod.).
a)

5. Odnětí ocenění
ZMČ Praha 21 může na návrh RMČ odejmout usnesením ocenění, jestliže vyšly najevo
skutečnosti, na základě kterých by k udělení ocenění nedošlo.
b) Při podání návrhu na odnětí ocenění a jeho projednání se postupuje obdobně jako při podání
návrhu na udělení ocenění a jeho projednání.
c) O usnesení podle odstavce a) se osoba, jíž bylo ocenění odejmuto, vyrozumí dopisem
s uvedením důvodu odnětí ocenění zaslaným tajemníkem komise.
a)

6. Komise pro udělování ocenění
a) RMČ jmenuje členy a tajemníka Komise pro udělování ocenění MČ (dále jen „komise“)
jako svůj poradní orgán k projednání předložených návrhů na udělení ocenění.
b) Komise zajistí:
i.
zhodnocení jednotlivých návrhů a předložení na jednání RMČ a následně ZMČ
Praha 21,
ii.
uveřejnění usnesení ZMČ Praha 21 o schválení jednotlivých nominovaných
v Újezdském zpravodaji a webových stránkách MČ Praha 21
iii. tisk pamětní listiny se znakem MČ Praha 21 a nákup dárkového koše,
iv.
přípravu slavnostního předání ocenění a podílí se na vlastní akci,
v.
podklad pro zápis do „Knihy čestného občanství MČ Praha 21“ s průběžným
doplňováním záznamů o změnách v životě a činnosti oceněných.
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vi.

c)

zveřejnění informací o možnosti podávat návrhy na udělení ocenění v Újezdském
zpravodaji a na webových stránkách MČ s uvedením termínu a místa podání.

Tajemník komise zajistí:
i.
uveřejnění Zásad pro udělování ocenění a formulářů pro podání návrhů na
webových stránkách MČ Praha 21,
ii.
svolání členů komise ke zhodnocení návrhů,
iii. vyhotovení zápisu z jednání,
iv.
písemné oznámení navrhovanému s termínem k vyjádření jeho souhlasu,
v.
písemné oznámení nejbližším příbuzným nebo osobám blízkým navrhovaného
s termínem k vyjádření jejich souhlasu,
vi.
předložení nominací na jednání RMČ a ZMČ spolu se zápisem z jednání komise,
vii.
písemné pozvání oceněných ke slavnostnímu předání ocenění,
viii.
celkovou přípravu slavnostního předání ocenění a účast na akci
ix. fotogalerii oceněných,
x. vede aktuální informace o oceněných v „Knize čestného občanství MČ Praha 21 –
Újezd nad Lesy“.
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