
Zásady města Hustopeče

pro udělování čestného občanství, čestných poct a Ceny města Hustopeče

Zastupitelstvo města Hustopeče se usneslo schválit dne 8.12.2005 v souladu s § 36  a § 
84 odst. 2 písmena v) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ),  ve znění 
pozdějších předpisů, tyto zásady:

ČÁST PRVNÍ
ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA HUSTOPEČE

Článek 1
Účel zásad

Účelem těchto zásad, je stanovení pravidel pro udělování čestného občanství, čestných 
poct a Ceny města Hustopeče.

Článek 2
Udělování čestného občanství

Město  Hustopeče  uděluje  čestné  občanství  města  Hustopeče  (dále  jen  „čestné 
občanství") jako nejvyšší osobní vyznamenání udílené městem Hustopeče.

Čestné občanství je udělováno jako:

a) výraz ocenění mimořádných zásluh o město Hustopeče,
b) zvláštní projev úcty významným občanům jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah 

k městu Hustopeče,
c) zvláštní  projev úcty  významným představitelům evropské i  světové politiky,  vědy a 

kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města 
Hustopeče,

d) zvláštní  projev  úcty  za  mimořádné  činy  spojené  s  osobním  hrdinstvím,  které 
znamenaly  záchranu  života  občanů,  historických  nebo  kulturních  hodnot  města 
Hustopeče,

e) čestné  občanství  města  Hustopeče  může  být  uděleno  nejen  občanům  ČR,  ale  i 
občanům cizí státní příslušnosti. 

Článek 3
Návrh na udělení čestného občanství

Návrh  na  udělení  čestného  občanství  mohou  podávat  členové  Zastupitelstva  města 
Hustopeče.  Občané  je  mohou  podávat  jejich  prostřednictvím.  Čestné  občanství  je 
udělováno  na  základě  písemného  návrhu  s podrobným  zdůvodněním  zásluh 
navrhovaného občana. Zastupitelstvu města Hustopeče je ke schválení  návrh předložen 
prostřednictvím Rady města Hustopeče.



Článek 4
Listina o čestném občanství

Při  udělování  čestného  občanství  obdrží  vyznamenaný  listinu  o  jeho  udělení,  jež  je 
opatřena symboly  města.  Vyznamenanému ji  předává jménem města  Hustopeče jeho 
starosta, zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Hustopeče nebo při jiné slavnostní 
příležitosti. Čestné občanství je čestným osobním vyznamenáním.

Článek 5
Odnětí čestného občanství

Čestné  občanství  může  být  odňato  rozhodnutím  Zastupitelstva  města  Hustopeče  na 
základě návrhu jeho člena tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho 
dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství 
nedošlo.

ČÁST DRUHÁ
ČESTNÉ POCTY MĚSTA HUSTOPEČE

Článek 6
Udělování čestné pocty

1. Čestnými poctami města Hustopeče jsou Záštita starosty města Hustopeče a Záštita 
města Hustopeče. 

2. Město  Hustopeče uděluje  čestné  pocty  města Hustopeče významným kulturním, 
vzdělávacím, sportovním, vědeckým, charitativním a jiným prospěšným akcím, které 
jsou konány zejména na území města Hustopeče. 

3. Pořadatelům  akcí,  nad  kterými  převzal  starosta  města  nebo  město  Hustopeče 
záštitu,  může být  na  určenou dobu udělen  bezplatný  souhlas  s  užíváním znaku 
města  Hustopeče  k  účelům  propagačním  a  reprezentačním  v  souvislosti  s 
pořádáním akce. 

4. Převzetí Záštity starosty města nebo Záštity města Hustopeče je čestnou poctou a 
neplyne z ní nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním 
orgánem rozhodnuto jinak. 

5. O poskytnutí záštity je informováno Zastupitelstvo města Hustopeče.

Článek 7
Záštita starosty města Hustopeče

Starosta města může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými 
akcemi, konanými zejména na území města Hustopeče. 

Článek 8
Záštita města Hustopeče

1. Město Hustopeče může poskytnout záštitu nad akcemi, jejichž cíle jsou v souladu se 
zájmy a politikou města Hustopeče.

2. Způsob  rozhodování  o  poskytnutí  Záštity  města  Hustopeče  stanoví  vždy  na 
konkrétní akci Rada města Hustopeče svým usnesením.
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ČÁST TŘETÍ
CENA MĚSTA HUSTOPEČE

Článek 9
Udělování Ceny města Hustopeče

1. Cena města Hustopeče se uděluje jako morální ocenění autorů významných děl, 
objevů,  vědeckých  prací,  osob,  které  podaly  mimořádný  výkon,  dosáhly 
významných  úspěchů  nebo  vykonaly  ocenění  hodné  skutky  a  ony  samy,  nebo 
předmět ocenění, mají vztah k městu Hustopeče. 

2. Zastupitelstvo města Hustopeče může vyhlásit soutěž o Cenu města Hustopeče k 
ocenění  prací,  teoretických,  praktických  a  mimořádných  zásluh  v  oborech 
ekonomiky  a  cestovního  ruchu,  historie,  architektury  a  stavitelství,  všech  druhů 
umění  a  propagační  činnosti  související  s  rozvojem  města  Hustopeče.  Datum 
vyhlášení  podmínky,  pravidla  soutěže,  způsob  oceňování  vyznamenaných  osob, 
způsob  zveřejňování  a  archivace  soutěžních  prací  stanoví  Zastupitelstvo  města 
Hustopeče zvláštním předpisem. 

3. Cena města Hustopeče se uděluje jednotlivcům a kolektivům u příležitosti  oslav 
výročí založení města Hustopeče, na slavnostním zasedání, apod. 

4. Vyznamenané osobě nebo kolektivu  se  uděluje  odměna  do výše  10.000,-  Kč  a 
listina o udělení ceny, součástí ceny může být umělecké dílo. 

5. Vyznamenané  osobě  nebo  členu  vyznamenaného  kolektivu  náleží  titul  "Nositel 
Ceny města Hustopeče". 

Článek 10
Návrh na udělení Ceny města Hustopeče

1. Cena města Hustopeče je udělována na základě písemného návrhu s podrobným 
zdůvodněním a s přihlédnutím k míře zásluh navrhovaného občana. 

2. K projednání předložených návrhů a nominací kandidátů může zřídit Rada města 
Hustopeče komisi pro udělování cen (dále jen "komise") jako svůj poradní orgán. 

3. Návrh  na  udělení  Ceny  města  Hustopeče  mohou  předkládat  zastupitelé  města 
Hustopeče   Radě  města  Hustopeče.  Občané  mohou  předkládat  návrhy 
prostřednictvím členů zastupitelstva města.

4. Komise zhodnotí předložené návrhy a předloží Radě města Hustopeče zdůvodněný 
návrh na udělení Ceny města Hustopeče. 

Článek 11
Rozhodnutí o udělení Ceny města Hustopeče, její předání a vyhlášení

1. Cenu města Hustopeče uděluje  Zastupitelstvo  města  Hustopeče na návrh  Rady 
města  Hustopeče.  Zastupitelstvo  města  Hustopeče  hlasuje  o  předložených 
návrzích. 

2. Cenu města Hustopeče odevzdává vyznamenané osobě jménem města Hustopeče 
jeho starosta zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Hustopeče nebo při jiné 
slavnostní příležitosti. 

3. K  udělení  Ceny  města  Hustopeče  je  třeba  souhlasného  přijetí  ze  strany 
vyznamenaného. 

4. Usnesení  Zastupitelstva  města  Hustopeče  o  udělení  Ceny  Města  Hustopeče  se 
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vyhlásí obvyklým způsobem, popřípadě i v denním tisku, kabelové televizi (Htv) a 
Hustopečských listech (HL).

Článek 12
Odnětí Ceny města Hustopeče

Zastupitelstvo města Hustopeče odejme na návrh Rady města Hustopeče cenu, jestliže 
se vyznamenaná osoba stala nehodnou tohoto uznání nebo vyšly najevo skutečnosti, na 
základě kterých by k udělení ceny nedošlo.

ČÁST ČTVRTÁ
CENA STAROSTY MĚSTA HUSTOPEČE

Článek 13
Udělování Ceny starosty města Hustopeče

1.   Cenu starosty města Hustopeče uděluje starosta občanům města za úspěšnou a 
      záslužnou činnost ve prospěch města Hustopeče. 
2.   Cenu starosty města Hustopeče tvoří věcný dar v hodnotě dle rozpočtu města.
3.   Cenu starosty města Hustopeče schvaluje na návrh starosty Rada města Hustopeče.
4.  Návrh na udělení Ceny starosty města Hustopeče mohou starostovi předkládat 
     zastupitelé města Hustopeče. Občané mohou předkládat návrhy prostřednictvím členů 
     Zastupitelstva města Hustopeče.

ČÁST PÁTÁ
EVIDENCE UDĚLENÝCH CEN

Článek 14

1. Udělené ceny se evidují v Pamětní knize čestných poct města Hustopeče.

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.1.2006.

……………………………………                                       …………………………………….
          místostarosta                                                                             starosta
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