PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA BÍLINY

1. Čestné občanství města Bíliny (dále jen „čestné občanství“) uděluje ve smyslu § 36 a 84 zákona
č. 128/2000,Sb., o obcích, v platném znění, v samostatné působnosti zastupitelstvo města svým
usnesením
a) občanu ČR za mimořádné zásluhy o město Bílinu (dále jen „město“), o republiku nebo jako
symbol pocty významné osobě,
b) cizímu státnímu příslušníku za zásluhu o rozvoj přátelství zemí a měst nebo jako symbol
pocty významné osobě,
c) občanu města za mimořádné zásluhy o město.
2. Právo navrhovat k ocenění má
a) každý občan města v písemné formě, se zdůvodněním, u odboru školství, kultury a sportu
Městského úřadu Bílina
b) člen zastupitelstva města rovněž ústní formou, se zdůvodněním, při zasedání
zastupitelstva; odbor školství, kultury a sportu poté návrh zastupitele zpracuje.
3. Termínově není návrh omezen, pouze pokud by udělení mělo být spojeno s jubileem, potom
nejméně tři měsíce před datem jubilea.
4. Návrh předjedná rada města.
5. Čestné občanství se s výjimkou cizích státních příslušníků uděluje pouze se souhlasem navrženého.
6. Čestné občanství předává starosta města zpravidla při slavnostním aktu před členy zastupitelstva.
7. Čestné občanství se neudílí in memoriam.
8. Náležitostí čestného občanství je písemný doklad případně symbolický klíč od města.
9. Čestný občan má ze zákona právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska v
souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
10. Zastupitelstvu města je ze zákona vyhrazeno čestné občanství odnímat.
11. Zastupitelstvu města je rovněž vyhrazeno výše uvedená pravidla, která nevyplývají ze zákona o
obcích, v případě nutnosti a závažných okolností přizpůsobit.
12. Za přípravu a organizaci udělení čestného občanství odpovídá odbor školství, kultury a sportu
Městského úřadu Bílina, který také vede evidenci.
13. Toto znění pravidel nahrazuje pravidla schválená zastupitelstvem města usnesením č. 148 dne
23. 06. 2011 a je platné od 01. 05. 2016.
14. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Bíliny č. 73 ze dne 14. 04. 2016.
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PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ PAMĚTNÍ MEDAILE MĚSTA BÍLINY

1. Pamětní medaili města Bíliny (dále jen „pamětní medaile“) uděluje v samostatné působnosti
zastupitelstvo města svým usnesením jako významné ocenění občanů města Bíliny
a) za jejich celoživotní přínos pro město,
b) za dlouhodobou a výraznou práci pro město.
2. Právo navrhovat k ocenění má
a) každý občan města v písemné formě, se zdůvodněním, u odboru školství, kultury a sportu
Městského úřadu Bílina
b) člen zastupitelstva města rovněž ústní formou při zasedání zastupitelstva,
3. Pamětní medaile se uděluje ročně. Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Bílina
předloží vždy v prosinci kalendářního roku radě návrh nebo negativní závěr, pouze pokud by
udělení mělo být spojeno s jubileem, potom nejméně tři měsíce před datem jubilea.
4. Návrh předjedná rada města.
5. Pamětní medaile se uděluje pouze se souhlasem navrženého.
6. Pamětní medaili předává starosta města zpravidla při slavnostním aktu před členy zastupitelstva.
7. Pamětní medaile se neudílí in memoriam.
8. Náležitostí pamětní medaile je písemný doklad, stříbrná medaile na závěsu a finanční odměna ve
výši 15 000 Kč.
9. Zastupitelstvu města je rovněž vyhrazeno výše uvedená pravidla v případě nutnosti a závažných
okolností přizpůsobit.
10. Za přípravu a organizaci udělení pamětní medaile odpovídá odbor školství, kultury a sportu
Městského úřadu Bílina, který také vede evidenci.
11. Toto znění pravidel nahrazuje pravidla schválená zastupitelstvem města usnesením č. 149 dne
23. 06. 2011 a je platné od 01. 05. 2016.
12. Schváleno usnesením Zastupitelstva města Bíliny č. 73 ze dne 14. 04. 2016.

Oldřich Bubeníček
starosta města Bíliny
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