
Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 

č. 1/2016 
 

 

 
 

Pravidla pro navrhování a udělování  

Ceny města Dvůr Králové nad Labem 
 

 

Článek 1. 

Základní ustanovení 

 

1. Tento předpis stanoví pravidla pro navrhování a udělování ceny města Dvůr Králové nad Labem. 

2. Cena může být udělena za: 

a) mimořádné aktivity nebo mimořádné akce v přechozím kalendářním roce, nominovat lze fyzické 

nebo právnické osoby, 

b) celoživotní dílo, např. u příležitosti životního jubilea, nominovat lze fyzické osoby. 

3. Cena může být udělena také In memoriam. 

 

Článek 2. 

Návrhy na udělení ceny 

 

1. Návrh na udělení ceny může podat občan města, který dosáhl 18 let a má trvalé bydliště ve Dvoře 

Králové nad Labem, nebo právnická osoba se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem. 

2. Návrh na udělení ceny je nutné doručit na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), 

a to do 30. dubna daného roku. 

3. Návrh na udělení ceny musí být proveden písemně na předepsaném formuláři (viz Příloha č. 1), který je 

v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města www.mudk.cz v sekci 

http://www.mudk.cz/


Město/O městě/Osobnost města a v papírové podobě v Městském informačním centru, náměstí 

T. G. Masaryka 2, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

4. Všechny návrhy došlé ve stanoveném termínu připraví odbor ŠKS k posouzení příslušným komisím rady 

města a následně je předloží Radě města Dvůr Králové nad Labem. 

 

Článek 3. 

Udělování ceny 

 

1. O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na základě doporučení rady města nejpozději do 

30. června daného roku. 

2. Cena města nemusí být udělena každoročně. 

3. Na udělení ceny není právní nárok. 

 

Článek 4. 

Předávání cen 

 

1. Ceny při slavnostním ceremoniálu předá starosta města (případně místostarosta města) v témže 

kalendářním roce, kdy zastupitelstvo o laureátech ceny rozhodlo.  

2. Laureát obdrží pamětní list a věcnou cenu. 

 

Článek 5. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pravidla pro udělení ceny města Dvůr Králové nad Labem jsou vydávána v souladu s ustanovením § 36 

odst. 2 a § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

v aktuálním platném znění.  

2. Součástí těchto pravidel je Příloha č. 1 – formulář pro návrh udělení ceny města Dvůr Králové nad 

Labem. 

3. Vnitřní předpis Pravidla pro navrhování a udělování ceny města Dvůr Králové nad Labem schválila Rada 

města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/4/2016 – 43.RM ze dne 05.01.2016 a zcela nahrazuje 

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2010 ze dne 06.04.2010. 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Jarolím 

starosta města 

 



PŘÍLOHA Č. 1: FORMULÁŘ PRO NÁVRH NA „CENU MĚSTA DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM“  
NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 
A. ZA MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY NEBO MIMOŘÁDNÉ AKCE V PŘEDCHOZÍM KALENDÁŘNÍM ROCE* 
B. ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO* 

*Vybrané zatrhněte 

Navrhovaný (jméno, popř. 
název, adresa): 

  

Zdůvodnění návrhu: 

  

Stručný životopis 
navrhovaného (popis 
činnosti): 

  

Navrhovatel (jméno, 
adresa, telefon, e-mail): 

  

Souhlas navrhovaného 
(podpis): 

  

Návrh nominací je nutné doručit na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 

544 17 Dvůr Králové nad Labem, odbor ŠKS, a to do 30. dubna daného roku. 


