
Pravidla 

pro udělování čestného občanství a 
Ceny města Nového Města na Moravě

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě schválilo na svém  zasedání konaném dne 17.
března 2009, k uplatňování své pravomoci udělovat a odnímat čestná občanství a Ceny obce
dle  §  84  odst.  2  písm.  s)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve znění
pozdějších předpisů, tato Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny města Nového
Města na Moravě (dále jen „město“):

Čl. 1

Udělování čestného občanství

1.      Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě uděluje na základě § 84 odst. 2 písm. 
s) a v souladu s § 36 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, čestné občanství města  jako nejvyšší čestné osobní 
vyznamenání udělované  městem.

2.      Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i 
cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti) a je udělováno jako zvláštní projev úcty 
významným osobnostem, které se velkou měrou zasloužily zejména o rozvoj města 
svými aktivitami v různých oblastech lidského konání.

3.      Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Čl. 2

Udělování Cen města

1.   Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě uděluje na základě § 84 odst. 2 písm. 
s) a v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Cenu města  „Píseň hor“ (dále jen cena města).

2.      Cenu města je možno udělit ve třech kategoriích:

- v I. kategorii za mimořádné celoživotní zásluhy o rozvoj města ku prospěchu jeho 
obyvatel

-    ve II. kategorii   za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím a statečností - 
záchrana života či záchrana historických nebo kulturních hodnot města, obrana 
lidských práv a svobod,…



- ve III. kategorii za propagaci dobrého jména města

3.   Cena města se uděluje jednotlivcům nebo kolektivům ve dvouletých cyklech. Cena 
města však nemusí být udělena vůbec.

Čl. 3

Návrh na udělení čestného občanství a ceny města

1.      Návrh na udělení čestného občanství a ceny města mohou podávat:

a)   členové Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, členové výborů Zastupitelstva
města Nového Města na Moravě a členové komisí Rady města Nového Města na Moravě. 

b)  občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení,  vědecké ústavy a další 
subjekty 

2.      Návrh musí být předložen písemně na předepsaném formuláři  prostřednictvím odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Nového Města na Moravě  (dále jen 
„příslušný odbor“) do 31. 8. příslušného kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo
města Nového Města na Moravě rozhodovat o udělení čestného občanství a ceny města. 
Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhovaných osob, jimž by mohlo 
být čestné občanství a cena města udělena. V případě žijících navrhovaných osob musí 
návrh dále obsahovat jejich souhlas a v případě návrhu na udělení čestného občanství a 
ceny města in memoriam souhlas dědiců či právních nástupců navrhovaných osob.

3.      Příslušný odbor zpracuje podaný písemný návrh a předloží jej  k vyjádření komisi pro 
udělování čestného občanství a cen města, která za tímto účelem bude zřízena. Závěry 
komise pro udělování čestného občanství a cen města projedná Rada města Nového Města
na Moravě a její stanovisko společně se závěry komise pro udělování čestného občanství a
cen města bude následně předloženo Zastupitelstvu města Nového Města na Moravě k 
rozhodnutí. 

Čl. 4

Listina o čestném občanství 

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města 
Nového Města na Moravě. Listinu o čestném občanství předává jménem města starosta 
města nebo místostarosta města zpravidla na slavnostním zasedání Zastupitelstva města 
Nového Města na Moravě nebo při jiné vhodné příležitosti v obřadní síni města. Kopie 
této listiny se ukládá v archivu Horáckého muzea.



ČL. 5

Cena města

Laureáti ceny města obdrží cenu města Nové Město na Moravě v podobě kopie plastiky 
„Píseň hor“ od sochaře J. Štursy a diplom o udělení Ceny města Nové Město na Moravě. 
Cenu města  předává jménem města starosta města nebo místostarosta města zpravidla na 
slavnostním zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě nebo při jiné vhodné
příležitosti v obřadní síni města. Kopie diplomu o udělení Ceny města se ukládá v archivu 
Horáckého muzea.

Čl. 5

Evidence čestného občanství a cen města

Evidence čestného občanství a ceny města se vede prostřednictvím odboru školství, 
kultury a cestovního ruchu města Nového Města na Moravě v městské knize slavnostních 
zápisů. V ní jsou v jednotlivém případě uvedeny následující údaje:

- jméno a příjmení osob, kterým bylo uděleno čestné občanství nebo cena města
- údaje o rozhodnutí o udělení čestného občanství nebo ceny města (datum, orgán, 

důvody,..)

Čl. 6

Odejmutí čestného občanství a ceny města

1.      Čestné občanství a cenu města  může odejmout Zastupitelstvo města Nového Města na 
Moravě. 

2.      Čestné občanství a cena města lze odejmout tomu, kdo se závažným způsobem provinil 
proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo 
skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství a ceny města nedošlo.

3.  Návrh na odejmutí čestného občanství a ceny města mohou podávat:

- členové Zastupitelstva města Nového Města na Moravě, členové výborů Zastupitelstva   
města Nového Města na Moravě a členové komisí Rady města Nového Města na Moravě. 

 - občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení,  vědecké ústavy a další 
subjekty 

4.      Návrh musí být předložen písemně na předepsaném formuláři  prostřednictvím odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Nového Města na Moravě  (dále jen 
„příslušný odbor“) do 31. 8. příslušného kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo
města Nového Města na Moravě rozhodovat o odejmutí čestného občanství a ceny města. 



5.  Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež 
by  k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství nebo ceny města, s 
výjimkou odejmutí čestného občanství nebo ceny posmrtně, musí být dána občanu 
příležitost k vyjádření jeho stanoviska. 

6.      Příslušný odbor zpracuje podaný písemný návrh a předloží jej  k vyjádření komisi pro 
udělování čestného občanství a ceny města. Závěry komise projedná Rada města Nového 
Města na Moravě a její stanovisko společně se závěry komise pro udělování čestného 
občanství a cen města bude následně předloženo Zastupitelstvu města Nového Města na 
Moravě k rozhodnutí.  

Čl. 7

Účinnost

1.  Tato Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Nového Města na Moravě dne 17. 
března 2009 pod bodem č. 8 a  nabývají účinnosti dnem schválení. 

2.  Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti těchto Pravidel zůstávají zachována. Při 
řízení o odejmutí čestného občanství uděleného před nabytím účinnosti těchto Pravidel se 
postupuje dle těchto Pravidel.

                                                                                                Zdeňka Marková v.r.

                                                                                                    starostka města
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