MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU
PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 NĚMČICE NAD HANOU

ZÁSADY
pro udělování ocenění občanům, osobnostem a organizacím města
Němčice nad Hanou
Článek I
Úvodní ustanovení
Cílem udělování ocenění města Němčice nad Hanou je podpořit významné aktivity směřující
k rozvoji a reprezentaci města Němčice nad Hanou.
Zásady stanoví pravidla a postupy pro předkládání návrhů a oceňování.
Článek II
Kategorie ocenění dle oblastí
1. Čestný občan - významné osobnosti a jejich přínos v oblasti kulturně-společenské,
vědecko-technické, sportovní, aj.
2. Sportovec roku v členění žáci, dorost, junioři, dospělí, družstvo.
3. Osobnost spolkového života.
4. Mimořádný čin – záchrana života nebo majetku.
5. Talent roku – významný úspěch dosažený v jakékoliv oblasti vyjma sportu.
6. Významná dlouholetá činnost v rámci rozvoje či reprezentace města.
7. Dlouholetá dobrovolnická činnost v sociální oblasti.

Článek III
Kritéria pro podávání návrhů na ocenění
Pro navržení k ocenění jsou rozhodující tato kritéria:
- dlouhodobé aktivity reprezentující město Němčice nad Hanou
- vynikající úspěchy v soutěžích republikového a mezinárodního významu
- dlouhodobá a nezištná práce ve prospěch dětí, mládeže a dospělých
- dlouhodobá nebo celoživotní obětavá práce v oblasti neziskového sektoru
- přínos v oblasti dovedností jako jsou jazykové schopnosti, matematické,
přírodovědné, technické
- navrhovaná osoba dovrší významné životní jubileum
V případě podání návrhu na udělení ocenění osobě nebo kolektivu, které profesně pracují
v daných oblastech, je nominace podmíněna dlouhodobou a aktivní činností mimo jejich
pracovních povinnosti.
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Článek IV
Podání návrhu a jeho náležitosti
1. Návrhy na oceňování mohou předkládat občané města Němčice nad Hanou a zástupci
příspěvkových a neziskových organizací. Vyhlášení oceňování občanů bude probíhat
v pětiletých cyklech. První vyhlášení podle těchto zásad proběhne v roce 2020. Výzva
k předkládání návrhů bude zveřejněna po rozhodnutí rady města do konce února
daného kalendářního roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat. Vyhlášení bude
uveřejněno na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou.
2. Náležitosti návrhů:
Návrh na ocenění dle článku II, musí obsahovat tyto údaje:
a) jméno a příjmení nominované osoby nebo název kolektivu či družstva,
b) rok narození nominované osoby nebo věkovou skupinu,
c) oceňovanou oblast,
d) kontakt na nominovanou osobu, kolektiv či družstvo,
e) důvod podání návrhu na udělení ocenění – popis konkrétních dosažených úspěchů
nebo přínosů, mimořádného činu¨
f) jméno, příjmení a kontakt na navrhovatele.
3. Způsob podání návrhu:
Návrh na ocenění a udělení ocenění musí být podán písemně na adresu: Městský úřad
Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou, na příslušném
formuláři (viz příloha) do 30. 4. daného kalendářního roku, ve kterém bude vyhlašování
probíhat.
Formuláře pro oceňování jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách
města nebo v listinné podobě na odboru sociálním, vnitřních věcí a kultury Městského
úřadu Němčice nad Hanou.
4. Počet návrhů není omezen. Každý návrh musí být podán na samostatném formuláři,
údaje uvedené v návrhu musí být možno ověřit.
Článek V
Hodnocení předložených návrhů
1. Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury zpracuje podané návrhy a ověří údaje
uvedené v návrhu.
2. Odbor sociální, vnitřních věcí a kultury zpracuje a radě města předloží všechny
návrhy na vyhlášení ocenění občanů a osobností z příslušných kategorií. Rada města
projedná návrhy na svém zasedání.
3. Rada města po projednání vybere a navrhne zastupitelstvu města oceněné
v příslušné oblasti.
4. Zastupitelstvo města na svém zasedání projedná a rozhodne o oceněných
navržených radou města.
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Článek VI
Vyhlášení oceněných
1. Slavnostní vyhlášení oceněných se bude konat nejpozději do konce daného
kalendářního roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat.
2. Na slavnostní vyhlášení budou všichni ocenění jmenovitě pozváni.
3. Slavnostní vyhlášení oceněných bude veřejné a veřejnost bude informována
prostřednictvím webových stránek města, místního rozhlasu a jiným způsobem
v místě obvyklém.
4. Slavnostní vyhlášení oceněných občanů a osobností organizačně a technicky zajišťuje
odbor sociální, vnitřních věcí a kultury Městského úřadu Němčice nad Hanou.

Článek VII
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Zásady pro ocenění občanů, osobností a organizací města Němčice nad Hanou
nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Němčice nad Hanou
31.10.2019 a ruší Zásady pro ocenění občanů, osobností a organizací města Němčice nad
Hanou, schválené Zastupitelstvem města Němčice nad Hanou dne 30.03.2017.

Ing. Jana Oulehlová,v.r.
místostarostka

Ing. Jan Vrána,v.r.
starosta
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Příloha č. 1
Městský úřad
Palackého nám 3
798 27 Němčice nad Hanou

Návrh na udělení ocenění občanů, osobností a organizací města
Němčice nad Hanou
občan / kolektiv / družstvo*
Návrh na udělení musí být v souladu se Zásadami pro oceňování občanů, osobností a
organizací města Němčice nad Hanou

Oceňovaná oblast a kategorie:…………………………………………………………….
Jméno a příjmení navrhované osoby:…………………………………………………….
/Název navrženého kolektivu nebo družstva/
Rok narození navrhované osoby:………………………………………………………
/věková kategorie/
Adresa a kontakt na navrhovanou osobu (kolektiv, družstvo):
……………………………………………………………………………………………….
Podrobné zdůvodnění podání návrhu na ocenění:

Navrhovatel (fyzická či právnická osoba):………………………………………………….
Kontaktní adresa, telefon:……………………………………………………………………
V …………………….. dne………..
…………………………
podpis navrhovatele
* nehodící se škrtněte
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