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Statut pro udělení Ceny města Ústí nad Orlicí, 
Počinu roku a Ceny starosty města Ústí nad Orlicí  

(dále jen „statut“) 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Město Ústí nad Orlicí (dále jen „město“) se v návaznosti na dlouholetou tradici udílení cen města a se 

záměrem ocenit zásluhy o rozvoj města a občanskou společnost, významná tvůrčí díla v oblasti kultury, 
mimořádné výkony ve sportovní oblasti a výjimečné studentské nebo žákovské výsledky, rozhodlo 
udělovat následující ceny, které svým významem přesahují hranice města a přispívají k jeho rozvoji a 
propagaci: 
 

a) Cena města Ústí nad Orlicí 
b) Počin roku 
c) Cena starosty města Ústí nad Orlicí  
 

2. Cena města Ústí nad Orlicí (dále jen „Cena města“) 
 Ocenění Cena města je udělováno Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí (dále jen“zastupitelstvo města“) 

v souladu s ustanoveními § 36 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch 
města, za celoživotní dílo, humanitární čin, donátorství apod. 
 

3. Počin roku 
 Ocenění Počin roku je udělováno zastupitelstvem města v souladu s ustanoveními § 36 odst. 2 a § 84 

odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za 
činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly 
tak k posílení dobrého jména města v uplynulém kalendářním roce.  

 

 Ocenění Počin roku se uděluje zejména 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, 
 -    sociální služby a zdravotnictví, 
 - vynikající studijní úspěch. 
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4. Cena starosty města Ústí nad Orlicí (dále jen „Cena starosty“) 
Ocenění Cena starosty je individuální ocenění udělované starostou města za úspěšnou a záslužnou 
činnost ve prospěch města. 
 

5. Udělení Ceny města, Počinu roku a Ceny starosty zohledňuje zejména prospěšnost a význam počinu pro 
město. Ceny mohou být uděleny 1 x ročně, a to jednotlivci, kolektivu nebo organizaci. Oceněný nemusí 
mít bydliště ani sídlo na území města.  

 
 

Článek II. 
Podávání návrhů – nominace  

 
1. Výzva k podání návrhů je zveřejněna zpravidla začátkem kalendářního roku prostřednictvím městského 

periodika, městských webových stránek a sociálních sítí. 
  

2. Návrhy na udělení Ceny města a Počinu roku může podat občan fyzická osoba či právnická osoba (např. 
veřejnoprávní instituce, obchodní společnost, spolek, příspěvková organizace) anebo věcně příslušné 
komise rady města (dále jen „komise“). Navrhovatel nemusí mít bydliště či sídlo v Ústí nad Orlicí a může 
navrhnout i více kandidátů.  

 

3. Návrh musí být podán písemnou formou a musí obsahovat: 
- jméno, příjmení, rok narození a kontaktní adresu nominovaného (netýká se nominací „širokého“ 

kolektivu), 

- podrobné zdůvodnění předkládané nominace, 

- jméno, příjmení, kontaktní adresu a podpis navrhovatele, 

- podepsaný souhlas nominovaného s nominací a se zpracováním jeho osobních údajů (s výjimkou 

ocenění navrhovaných in memoriam, dále se netýká nominací „širokého“ kolektivu). 

 
4. Za správnost údajů nominace odpovídá navrhovatel. V případě, že návrh nebude obsahovat stanovené 

náležitosti nebo bude podán po určeném termínu, nemusí být k němu přihlíženo. 
 

5. Písemný návrh na udělení Ceny města a Počinu roku lze podat prostřednictvím podatelny Městského 
úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí osobně, poštou, do datové schránky bxcbwmg 
nebo e-mailem na adresu podatelna@muuo.cz, a to na formuláři „Nominace na udělení Ceny města Ústí 
nad Orlicí a Počinu roku“, který je uveřejněn na městských webových stránkách.     

 

6. Návrh na udělení Ceny města a Počinu roku musí být podán v termínu do 15.3. roku následujícího po 
roce, za který má být ocenění uděleno. Návrh doručený po stanoveném termínu nemusí být posuzován.   
 

7. Osobní údaje obsažené v návrzích nominace město zpracovává v souladu s platnou legislativou pro 
ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. 
 

8. Cenu starosty navrhuje výlučně starosta města. 
 

9. Cena města, Počin roku a Cena starosty může být udělena in memoriam. V takovém případě se cena 
předává rodinným příslušníkům oceněného. 
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Článek III. 
Příprava podkladů pro udělení Ceny města a Počinu roku 

 
1. Po uzávěrce návrhů zpracuje věcně příslušný odbor Městského úřadu Ústí nad Orlicí dle organizačního 

řádu přehled došlých návrhů na kandidáty Ceny města a Počinu roku, doručí je zapisovatelům věcně 
příslušných komisí, kteří ve spolupráci s předsedy komisí zajistí svolání jednání komisí. 

 
2. Věcně příslušné komise se seznámí s podanými návrhy na udělení Ceny města a Počinu roku, posoudí, 

zda jsou v souladu se statutem a k jednotlivým nominacím vydají své doporučující stanovisko. 
Projednané návrhy předají zpět přímo věcně příslušnému odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, a to 
nejpozději do 10.4. kalendářního roku, v němž bude rozhodnuto o udělení cen. 

  
3.  Prostřednictvím věcně příslušného odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí budou jednotlivé nominace 

včetně doporučení věcně příslušné komise předloženy Radě města Ústí nad Orlicí a následně 
zastupitelstvu města. Rada města Ústí nad Orlicí (dále jen „rada města“) své doporučení nedává.  

 
 

Článek IV. 
Zásady rozhodování 

 
1. Projednání a posouzení obdržených návrhů na udílení Ceny města a Počinu roku přísluší výhradně 

zastupitelstvu města. 
 

2. Doporučení věcně příslušných komisí nejsou pro zastupitelstvo města závazné, mají pouze doporučující 
charakter. 

 
3. O držitelích Ceny města a Počinu roku rozhoduje zastupitelstvo na svém řádném zasedání nejpozději do 

konce června kalendářního roku, v němž bude rozhodnuto o udělení cen.  
 
4. Zastupitelstvo města rozhoduje o udělení Ceny města a Počinu roku tajným hlasováním v souladu 

s platným Jednacím řádem Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. 
 

5. O udělení Ceny starosty rozhoduje výlučně starosta města. 
 

6. Na žádnou z cen není právní nárok. V daném kalendářním roce nemusí dojít k udělení některé 
z uvedených cen. Cena města je nedělitelná a nelze ji převést na jinou osobu či kolektiv. 

 

 
Článek V. 

Předání cen 
 

1. Předávání Ceny města, Počinu roku a Ceny starosty je veřejné. Ceny jsou předány při slavnostním 
večeru. O termínu jeho konání rozhoduje rada města. 
 

2. Držitelé ocenění Cena města obdrží finanční dar, pamětní medaili a pamětní list. Držitelé ocenění Počin 
roku a Cena starosty města obdrží finanční dar a pamětní list. V případě udělení Ceny města, Počinu 
roku a Ceny starosty in memoriam se finanční dar neposkytuje.  

 

3. Finanční dar je každoročně doporučen usnesením rady města zastupitelstvu města ke schválení.   
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4. Evidence oceněných se vede v Kronice města Ústí nad Orlicí. 
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem města. 

 
2. Tento statut byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí dne 8.2.2021 usnesením                            

č. 336/13/ZM/2021. 
 

 
V Ústí nad Orlicí, 9. 2. 2021 
 
 
 
 
 
Petr Hájek v.r.         Jiří Preclík v.r. 
starosta města         místostarosta města 
 
 
 


