
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
25. Rady města

konané dne 18.5.2020

Návrh na odejmutí čestného občanství města

Předkládáme Vám k projednání návrh starosty města na odejmutí čestného občanství města Klementu 
Gottwaldovi, předsedovi tehdejší vlády Československa.                       

§ 36 odst. 1 a § 84 odst. 2, písm t) zákona o obcích

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě v souladu s § 84 odst. 2, písm. t) zákona o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a čl. 6 odst. 2 schválených Pravidel pro udělování čestného občanství a cen města 
Nového Města na Moravě odejmout čestné občanství města Klementu Gottwaldovi (1896-1953), 
tehdejšímu předsedovi vlády Československa.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Radě města a následně zastupitelstvu města předkládáme návrh pana starosty na odejmutí
čestného občanství města Klementu Gottwaldovi k rozhodnutí.

Na vědomí:

Předpokládaná 
doba trvání:

00:05

Text 
důvodové 
zprávy:

Město Nové Město na Mor. schválilo dne 17. 3. 2009 pod bodem č.8 Pravidla pro udělování čestného občanství
a cen města Nového Města na Moravě (dále jen Pravidla), jejichž úplné znění uvádíme v příloze č. 1. Tato
Pravidla v čl. 6 řeší i odnímání čestného občanství.
V odst. 2 čl. 6 Pravidel je uvedeno:
"Čestné občanství a cena města lze odejmout tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky
či právnímu řádu, nebo tomu, u něhož dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení
čestného občanství a ceny města nedošlo."
K udělení nebo odejmutí čestného občanství je kompetentní zastupitelstvo města.
Město v současné době dle dostupných historických dat a informací eviduje celkem 37 čestných občanů.
Jejich jmenný seznam je přiložen - příloha č. 2 materiálu.

Mimo jiné je čestným občanem města i Klement Gottwald, předseda tehdejší vlády Československa.
Na návrh Michala Šmardy, starosty města, Vám předkládáme návrh na odejmutí čestného občanství
Klementu Gottwaldovi, předsedovi tehdejší vlády Československa.
Odůvodnění vyplývá z výše uvedeného odst. 2, čl. 6  Pravidel pro udělování čestného občanství a cen
města Nového Města na Moravě, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města dne 17. března 2009
pod bodem č.8.
Vzhledem k tomu, že v současné době není ustanovena Komise pro udělování čestného občanství a
ceny města, předkládá odbor ŠKSV tento návrh radě města a zastupitelstvu města přímo k rozhodnutí.  
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Materiál 
obsahuje:

Příloha - č. 1 - Pravidla (Veřejná)
Příloha - č. 2. Čestní občané města (Veřejná)

Materiál 
projednán:

Přizváni:
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