Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města Pardubic

ZÁSADY PRO UDÍLENÍ OCENĚNÍ MĚSTA PARDUBIC

Čl. I
1. Město Pardubice uděluje jako své ocenění Čestné uznání města Pardubic, Medaili města
Pardubic a Čestné občanství města Pardubic, a to za podmínek a způsobem níže
stanoveným.
2. Všechny tři druhy ocenění, tedy Čestné uznání města Pardubic, Medaili města Pardubic a
Čestné občanství města Pardubic uděluje Zastupitelstvo města Pardubic.
Čl. II
1. Návrh pro udělení ocenění města Pardubic mohou podávat fyzické i právnické osoby
bez omezení místa bydliště či sídla, a to prostřednictvím Kanceláře primátora
Magistrátu města Pardubic.
2. Návrh pro udělení ocenění města musí být písemný a obsahovat označení navrhovatele
(jméno/název, adresa/sídlo), jednoznačné označení navrhovaného (jméno, adresa),
druh navrhovaného ocenění a odůvodnění návrhu. Návrhy zjevně neopodstatněné či
zmatečné Kancelář primátora Magistrátu města Pardubic vyřadí. Návrhy podané do 30.
září daného roku budou předloženy příslušným orgánům tak, aby konečné rozhodnutí o
udělení ocenění bylo přijato v příslušném kalendářním roce, za který se ocenění udělují.
3. Obdržené návrhy předloží Kancelář primátora Magistrátu města Pardubic k posouzení
příslušným orgánům, tedy Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic, Radě města
Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic, které posuzují otázku udělení ocenění jednou
ročně tak, aby konečné rozhodnutí zastupitelstva bylo přijato v příslušném kalendářním
roce, za který se ocenění udělují. Prvotní posouzení návrhu spadá do kompetencí
Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic.
4. Komitét pro udílení ocenění města Pardubic jmenuje Zastupitelstvo města Pardubic na
základě návrhů předsedů politických klubů stran a uskupení zastoupených
v Zastupitelstvu města Pardubic, a to na čtyřleté volební období kopírující volební
období zastupitelů města. Komitét má lichý počet členů, maximálně však 13.
5. Komitét pro udílení ocenění města Pardubic je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční
většiny jmenovaných členů komitétu. Na svém ustavujícím zasedání zvolí komitét svého
předsedu, který závěry komitétu předloží k projednání v Radě města Pardubic a
Zastupitelstvu města Pardubic.
6. Komitét má povinnost vyjádřit se k jednotlivým návrhům, doporučit nebo nedoporučit je
ke schválení v radě a zastupitelstvu města a pravomoc navrhnout udělení jiného
ocenění než je v návrhu pro udělení ocenění města, pokud souhlasí nadpoloviční
většina všech jmenovaných členů komitétu. Závěry komitétu mají doporučující
charakter.
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Čl. III
Čestné uznání města Pardubic
1. Lze udělit osobám, jejichž činnost byla v daném kalendářním roce významným přínosem
pro město Pardubice.
2. V listině o udělení čestného uznání bude uvedeno, za který rok se ocenění uděluje.
3. Čestné uznání nelze odejmout a lze ho získat vícekrát.
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Čl. IV
Medaile města Pardubic
Jedná se o ocenění, které je udělováno osobám, jejichž činnost byla dlouhodobě
významným přínosem pro město Pardubice.
Medailí může být oceněna jakákoli činnost ve všech oblastech lidského působení.
Medaile může být držiteli zpětně odejmuta, a to v případě, že se dopustí obzvlášť
odsouzeníhodného jednání, které je v rozporu s obecně uznávanými dobrými mravy.
Medaile města Pardubic může být udělena pouze jednou.
Čl. V
Čestné občanství
Jedná se o nejvyšší ocenění města.
Tato nejvyšší pocta je udělována za zcela mimořádné zásluhy o město Pardubice, a to
zejména žijícím slavným rodákům, významným osobám a zahraničním hostům.
Čestné občanství in memoriam bude uděleno pouze ve výjimečných případech osobám,
jejichž činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná.
Čestné občanství může být držiteli zpětně odejmuto, a to v případě, že se dopustí
obzvlášť odsouzeníhodného jednání, které je v rozporu s obecně uznávanými dobrými
mravy.

Čl. VI
1. Počet udělených ocenění města v kalendářním roce není omezen a občan může během
svého života získat všechna tři ocenění.
2. O okolnostech a způsobu slavnostního předání ocenění města rozhoduje primátor
města, popřípadě jím pověřený zástupce.
Čl. VII
1. Tyto zásady nahrazují doposud platné Zásady udělování ocenění města.
2. Podle těchto zásad bude postupováno počínaje jejich schválením Zastupitelstvem
města Pardubic.

V Pardubicích dne ………………….

………………………………………………
Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubic
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