
Podklady na zasedání ZM dne: 26. září 2013 

 

Název materiálu:    9. Ostatní – Čestné občanství, Cena obce, Medaile 

starosty/starostky města 

 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke 

Zúčastní se projednávání v ZM:  
 
Předložení materiálu uloženo:  standartní projednávání s ohledem na státní svátek 28. Října 

Přílohy:  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:- 

Projednáno v:  

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Zastupitelky a zastupitelé města mohli do konce srpna 2013 podat návrhy na ocenění  - čestné 
občanství a cena obce. 
18. září 2013 se sešla komise pro udělování těchto ocenění složená ze zástupců všech politických 
stran a uskupení ve složení  - Ing. Tomáš Hocke, PhDr. Alena Svobodová, Tomáš Hudec – 
korespondenčně Mgr. Otakar Špetlík, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Zděnek Romany, Karel Jiránek. Po 
vzájemné diskuzi byl navržen převažujícím počtem hlasů na ocenění  - čestný občan Města pan Josef 
Kunetka. 
 
Zdůvodnění: 
Návrh na čestné občanství: 

Josefu Kunetkovi - za dlouholeté aktivní členství v městském zastupitelstvu, občanské aktivity, 

iniciativy (odsun sovětské armády, kauza Walderode, vedení R35 přes Český ráj, vedení SZOK přes 

Turnov, doprava ve městě, petice za záchranu turnovské nemocnice, zakládání osadních výborů a 

podporu občanské angažovanosti 

 
Dále se komise zabývala statutem nového ocenění občanů Turnova – medaile starosty/starostky 
města.  

 
Pravidla pro udělování medaile starosty/starostky města 

 
I. 

Rada města Turnova umožňuje ve smyslu § 103 odst. 4 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, starostovi/starostce města udělovat medaile starosty/starostky. 
Medaili je možné udělit za přínosné aktivity v oblasti kultury, práce s mládeží, sportu, sociální 
a zdravotní oblasti a oblasti podnikatelské, případně za mimořádný projev lidskosti či 
hrdinský čin. 
 



II. 
Medaile může být udělena fyzickým či právnickým osobám. 
 

III. 
Medaile je udělována starostou/starostkou města Turnova. 
 

IV.  
Medaile je udělována zpravidla jednou za kalendářní rok u příležitosti státního svátku 28. 
října. Četnost a termín udělování je však zcela v kompetenci a na uvážení starosty/starostky 
města. 
 

V.  
Návrh na udělení ceny obce předkládají členové ZM, představitelé občanských sdružení, 
spolků, organizací a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců. Návrhy 
budou předány starostovi/starostce města. 

 
VI. 

Návrh bude zpracován v písemné formě a musí obsahovat srozumitelné odůvodnění. Medaili 
může starosta/starostka udělit i z vlastního podnětu. 
 

VII. 
O udělení medaile rozhoduje starosta/starostka města. Radě města předkládá své 
rozhodnutí na vědomí.  
 

VII. 
Rozhodnutí o udělení medaile starosty/starostky předává vyznamenanému jménem města 
Turnova starosta/starostka města při slavnostní příležitosti (např. zasedání ZM, RM, kulturní 
či sportovní setkání, významné státní svátky, atd.).  
 

IX. 
Vyznamenaný obdrží pamětní listinu o udělení medaile starosty/starostky, která je 
podepsána starostou/starostkou města a dále originální pamětní medaili. 
  
Schváleno zastupitelstvem města dne ……………., usnesení  č…………….. 
 
 

Navrhovaná usnesení:  

ZM schvaluje udělení  ocenění  - čestný občan Města panu Josefu Kunetkovi. 
ZM schvaluje Pravidla pro udělování ocenění – medaile starosty/starostky města. 
 

 

 

 

 


