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Zastupitelstvo města Velká Bystřice vydává 

Statut udílení Ceny města Velká Bystřice 

 

 

 

 

Oddíl 1.  

 

Základní ustanovení 

 

Článek 1. 

 

 Zastupitelstvo města Velká Bystřice uděluje Cenu města Velká Bystřice  za 

významnou činnost nebo dílo mimo jiné  v těchto oblastech nebo jejích kombinacích: 

 Hudba 

 Přírodní vědy 

 Užité umění 

 Architektura a urbanismus 

 Výtvarné umění 

 Technický pokrok 

 Literární činnost 

 Dramatické umění 

 Společenské vědy 

 Hospodářský rozvoj 

 Sport 

 Žurnalistika a publicistika 

 

Článek  2. 

 

 Ceny se udělují jedenkrát za dva roky. Návrhy přijímá tajemník Městského úřadu 

Velká Bystřice od 1.1 do  28.2. následujícího roku po uplynulém období dvou let. Do 15.3. se 

na vyzvání tajemníka MěÚ Velká Bystřice sejde pracovní skupina (viz čl. 4) složená z členů 

Zastupitelstva města  Velká Bystřice a předchozích držitelů Cen města Velká Bystřice, kteří 

projeví o práci ve skupině zájem. 

 

 

 

Oddíl 2. 

 

Projednávání návrhů a udělování Ceny města Velká Bystřice 

 

Článek 3. 

 

 Návrh na udělení Ceny města Velká Bystřice mohou předkládat tajemníku MěÚ 

komise Rady města Velká Bystřice, členové Zastupitelstva města Velká Bystřice, spolky 

a sdružení, občané a právní subjekty. 



 

 

Článek 4. 

 

 Pracovní skupina pro udílení Cen města Velká Bystřice se při svém jednání 

a rozhodování řídí tímto Statutem schváleným Zastupitelstvem města Velká Bystřice. 

Pracovní skupina do 30.4.   posoudí předložené návrhy na udělení ceny a z nominovaných 

kandidátů vybere zpravidla tři nejvhodnější, které doporučí k udělení ceny Zastupitelstvu 

města Velká Bystřice. Cenu města Velká Bystřice předá starosta nebo místostarosta 

slavnostním způsobem nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Velká 

Bystřice.  

 

 

  

 

Článek 5. 

 

Rozhodnutí o udělení Ceny města Velká Bystřice se vyhlásí obvyklým způsobem a ve 

sdělovacích prostředcích. 

 

 

 

Článek 6. 

 

         V daném období dvou let se udělují zpravidla tři Ceny města Velká Bystřice. V případě 

vhodných nominací komise udělí minimálně jednu cenu za celoživotní přínos a minimálně 

jednu cenu za přínos v hodnoceném roce. 

 

 

 

 

 

 

 Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Velká Bystřice, 

tj. dnem 11.5.2015 
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