Pravidla pro udělování čestného občanství
Městyse Nové Dvory
Zastupitelstvo městyse Nové Dvory schválilo na svém zasedání konaném dne 29.2.2016,
k uplatňování své pravomoci udělovat a odnímat čestná občanství 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 Městyse Nové Dvory (dále jen „městys“):
Čl. 1
Udělování čestného občanství
1. Zastupitelstvo městyse Nové Dvory 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
městyse jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městysem.
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:
- výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst městyse
- zvláštní projev úcty významným osobnostem z oblasti politického, vědeckého, uměleckého,
sportovního popř. i jiných oblastí
- zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím - záchrana života či záchrana
historických nebo kulturních hodnot města
Čl. 2
Návrh a udělení čestného občanství
1. Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat:
a/ členové Zastupitelstva městyse Nové Dvory.
b/
občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení,
vědecké ústavy
a další subjekty
2. Návrh musí být předložen písemně na předepsaném formuláři prostřednictvím Komise regenerace
Městyse Nové Dvory. Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické
osoby, pro něž by mohlo být čestné občanství uděleno.
3. Komise regenerace zpracuje podaný písemný návrh a předloží jej k posouzení zastupitelstvu
městyse.
Čl. 3
Listina o čestném občanství
Vyznamenaný občan obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem Městyse Nové
Dvory. Listinu o čestném občanství předává jménem Městyse Nové Dvory starosta městyse nebo jeho
zástupce zpravidla na zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory nebo při jiné vhodné slavnostní
příležitosti. Kopie této listiny se ukládá ve Státním okresním archivu Kutná Hora v materiálech ze
zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory.
Čl. 4
Evidence čestného občanství
Evidence čestného občanství je vedena Úřadem městyse Nové Dvory, kde bude uložen jeden originál
listiny.
Čl. 5
Účinnost
1. Tato Pravidla byla schválena Zastupitelstvem městyse Nové Dvory dne 29.2.2016 usnesením číslo
22/8/16 a nabývají účinnosti dnem 29.2.2016.
2. Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti této novely zůstávají zachována.
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