Statut pro udělení čestného občanství města Ústí nad Orlicí
(dále jen „statut“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Město Ústí nad Orlicí (dále jen „město“) uděluje v souladu s ustanoveními § 36 odst. 1 a § 84 odst. 2
písm. t) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství
města Ústí nad Orlicí (dále jen „čestné občanství“) jako nejvyšší osobní vyznamenání udílené městem
Ústí nad Orlicí.
2. Udělení čestného občanství schvaluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí (dále jen “zastupitelstvo
města“).
3. Čestné občanství je udělováno zejména jako:
a) výraz ocenění mimořádných zásluh o město,
b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k městu,
c) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy, kultury, školství,
společenského života, tělovýchovy, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního
věhlasu města,
d) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu
života občanů, historických nebo kulturních hodnot města,
e) čestné občanství může být uděleno nejen občanům České republiky, ale i občanům cizí státní
příslušnosti,
f) čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Článek II.
Podnět k udělení čestného občanství
1. Podnět k udělení čestného občanství může podat fyzická osoba či právnická osoba (např. veřejnoprávní
instituce, obchodní společnost, spolek, příspěvková organizace) anebo věcně příslušné komise rady
města (dále jen „komise“), a to kdykoliv v průběhu celého roku. Navrhovatel nemusí mít bydliště či sídlo
v Ústí nad Orlicí a zodpovídá za správnost údajů. Obdržené podněty zpracovává věcně příslušný odbor
Městského úřadu Ústí nad Orlicí, v termínu do 15.3. kalendářního roku, v němž bude rozhodnuto o
udělení čestného občanství.
2. Podnět musí být podán písemnou formou a musí obsahovat:
- jméno, příjmení, rok narození a kontaktní adresu nominovaného,
- 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).
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3. Písemný podnět na udělení čestného občanství 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 čestného občanství“,
který je uveřejněn na městských webových stránkách.
4. 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.

Článek III.
Příprava podkladů pro udělení čestného občanství
1. Po uzávěrce uvedené v čl. II. odst. 1. tohoto statutu zpracuje věcně příslušný odbor Městského úřadu
Ústí nad Orlicí dle organizačního řádu přehled došlých podnětů na udělení čestného občanství, doručí je
zapisovatelům věcně příslušných komisí, kteří ve spolupráci s předsedy komisí zajistí svolání jednání
komisí.
2. Věcně příslušné komise se seznámí s podanými podněty na udělení čestného občanství, posoudí, zda
jsou v souladu se statutem a k jednotlivým nominacím vydají své doporučující stanovisko. Projednané
podněty 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 čestného občanství.
3. Prostřednictvím věcně příslušného odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí budou jednotlivé podněty
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 podnětů na udílení čestného občanství přísluší výhradně
zastupitelstvu města.
2. Doporučení věcně příslušných komisí nejsou pro zastupitelstvo města závazné, mají pouze doporučující
charakter.
3. O udělení čestného občanství 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 čestného občanství tajným hlasováním v souladu s platným
Jednacím řádem Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.

Článek V.
Předání cen
1. Předávání čestného občanství je veřejné. Čestné občanství se předává při slavnostním večeru nebo na
zasedání zastupitelstva města. O termínu a místě předání rozhoduje rada města.
2. Při udílení čestného občanství obdrží oceněný pamětní list.
3. Evidence oceněných se vede v Kronice města Ústí nad Orlicí.
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Článek VI.
Odnětí čestného občanství
1. Čestné občanství lze odejmout za života nebo in memoriam.
2. Čestné občanství může zastupitelstvo města 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 nedošlo, pokud by byly známy před jeho udělením.
3. Návrh na odnětí čestného občanství mohou podávat členové zastupitelstva města a rady města. Ostatní
fyzické a právnické osoby mohou písemný podnět na odnětí předkládat prostřednictvím rady města.
4. Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odnětí mohly vést.
Před odnětím čestného občanství, s výjimkou odnětí čestného občanství in memoriam, musí být dána
čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska.
5. O odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo města tajným hlasováním v souladu s platným
Jednacím řádem Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.

Článek VII.
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.
starosta města

Jiří Preclík v.r.
místostarosta města
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