
Statut pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, 

Počinu roku a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí  
 

 
 
 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Cena města Ústí nad Orlicí  

je udělována Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí za dlouhodobý přínos pro město Ústí nad 
Orlicí, za celoživotní dílo apod. 
 

2. Počin roku  
      ocenění je udělováno  Radou města Ústí nad Orlicí za činnost nebo dílo, které významně       
      obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého     
       jména města Ústí nad Orlicí v uplynulém roce.  
 

Ocenění Počin roku se uděluje v následujících oblastech: 
- hospodářský a technický rozvoj 
- přírodní a společenské vědy 
- architektura a urbanismus 
- užité a výtvarné umění 
- hudba, literární činnost a dramatické umění 
-  sport 
- žurnalistika a publicistika 
- výchova a vzdělávání 
- vynikající studijní úspěch  

 
3. Cena starosty m ěsta Ústí nad Orlicí  

je udělována starostou města za úspěšnou a záslužnou činnost ve prospěch města. 
 
4. Cena města, Počin roku a Cena starosty města mohou být uděleny každý rok, a to jednotlivci, 

dvojici, skupině nebo kolektivu. Ceny slavnostně předává oceněným starosta nebo 
místostarosta města Ústí nad Orlicí. Ceny mohou být uděleny i po smrti – in memoriam. 
V takovém případě se cena předává rodinným příslušníkům oceněného. 

 
5. Ceny tvoří věcný nebo peněžitý dar a pamětní list. 
 
6. Evidence oceněných se vede v Kronice města Ústí nad Orlicí. 
 
 
 

Článek 2. 
Podávání návrh ů 

 
1. Návrhy na udělení Ceny města Ústí nad Orlicí a Počinu roku mohou předkládat občané města 

Ústí nad Orlicí, organizace, instituce, společnosti, spolky, sdružení a další subjekty. Cenu 
starosty města navrhuje výlučně starosta města. 

 
2. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemnou formou a podává se každoročně 

v termínu od 10. ledna do 15. března běžného roku. Návrh doručený po stanoveném termínu 
nebude posuzován. 

 
3. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně MěÚ Ústí nad Orlicí nebo zaslat poštou na 

adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Návrh je možné zaslat také elektronicky na odbor 



školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace na adresu mikyska@muuo.cz nebo na 
podatelnu podatelna@muuo.cz. 

 
4. K návrhu lze využít formulář, který je k dispozici v Informačním centru MěÚ a na webových 

stránkách města Ústí nad Orlicí.  
 

 
 

Článek 3. 
Projednání návrh ů 

 
1. Projednání a posouzení obdržených návrhů přísluší Radě města Ústí nad Orlicí, která si může 

vyžádat doporučující stanoviska od svých komisí. 
 

2. Rada města Ústí nad Orlicí rozhodne o udělení ceny Počin roku 
 
3. Rada města Ústí nad Orlicí po posouzení všech podaných návrhů předloží/nepředloží návrh 

na udělení Ceny města Ústí nad Orlicí Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí, které o udělení 
Ceny města rozhodne. Před předložením návrhu zastupitelstvu města si rada města vyžádá 
písemný souhlas nominovaného na Cenu města. Bez tohoto souhlasu nebude návrh na 
ocenění zastupitelstvu města předložen. 

 
  
 
 

Článek 4. 
Předávání ocen ění 

 
1. Všechna ocenění jsou udělována veřejně na slavnostním společenském večeru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tento Statut byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 16. 9. 2013                                        
pod č. usn. 2469/100/RM/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


