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Směrnice  

o udělování Čestného občanství obce Ropice  

a Ceny obce Ropice 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení  

 

1) Směrnice stanovuje postup při udělování Čestného občanství obce Ropice jako nejvyššího 

čestného osobního vyznamenání udělovaného obci Ropice a postup při jeho odejmutí. 

 

2) Směrnice stanovuje postup při udělování Ceny obce Ropice a postup při jejím odejmutí.  

 

Článek II.  

Ocenění 

 

1) Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo 

osoba bez státní příslušnosti) jako:  

 a) výraz uznání za mimořádné zásluhy o obec Ropici,  

 b) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah 

 k obci Ropice,   

 c) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly 

 záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot.     

  

2) Cenu obce je možné udělit fyzickým osobám, právnickým osobám nebo kolektivu těchto 

osob. Cena obce může být udělena těm, kteří mimořádným způsobem ovlivnili veřejné dění v obci, 

případně se významně zasloužili o propagaci obce v celostátním nebo mezinárodním měřítku, a to 

především v oblasti:  

 a) kultury,  

 b) výchovy a vzdělávání,  

 c) sociální a zdravotní,  

 d) sportu,  

 e) podnikání (hospodářský rozvoj),  

 f) péče o životní prostředí,  

 g) a v dalších oblastech veřejného života. 



 

3) Udělování čestného občanství a ceny obce je v souladu s § 36 a § 84 odst. 2 písm. t) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek III. 

Podání návrhu na ocenění a postup 

 

1) Návrhy na udělení nebo odejmutí čestného občanství mohou podávat členové Zastupitelstva 

obce, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a kterákoliv fyzická osoba 

(doporučuje se podat návrh prostřednictvím zastupitelstva obce).  

 

Udělení čestného občanství 

 a) čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam,  

 b) o udělení čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo obce na svém zasedání,  

 c) pamětní list o udělení čestného občanství opatřený symboly obce bude předán 

 starostou nebo místostarostou při slavnostní příležitosti za účasti zastupitelů obce; čestný 

 občan je zapsán do knihy „Pamětní kniha",  

 d) součástí udělení čestného občanství je finanční či věcná odměna dle schválení 

 zastupitelstvem obce. 

 

Zpracování podkladů pro udělení čestného občanství 

 a) podaný písemný návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické 

 osoby. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále obsahovat její souhlas a v případě 

 návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas dědiců navrhované osoby,  

 b) návrh bude projednán v zastupitelstvu obce. 

 

Odejmutí čestného občanství 

 a) čestné občanství lze odejmout za života nebo posmrtně,  

 b) čestné občanství může odejmout zastupitelstvo obce tomu, kdo se závažným způsobem 

 provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjde najevo 

 skutečnost, na jejímž základě by k udělení čestného občanství nedošlo, 

 c) písemný návrh k odejmutí čestného občanství musí obsahovat podrobné a srozumitelné 

 odůvodnění skutečnosti, která by mohla vést k odejmutí čestného občanství,  

 d) před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí čestného občanství posmrtně, 

 musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska. Stanovisko čestného 

 občana zajistí pověřený člen zastupitelstva,   

 e) návrh bude projednán v zastupitelstvu obce. 

 

2) Návrhy na udělení nebo odejmutí ceny obce mohou podávat členové zastupitelstva obce, 

organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a kterákoliv fyzická osoba (doporučuje se 

podat návrh prostřednictvím zastupitelstva obce). 

 

 

 



Udělení ceny obce 

a) o udělení ceny obce rozhoduje zastupitelstvo obce na svém zasedání, je veřejné a předává 

se při vhodných slavnostních příležitostech nebo významných výročích obce, případně 

na řádném zasedání zastupitelstva obce, které následuje bezprostředně poté, 

co zastupitelstvo rozhodlo o nositeli ceny obce,  

b) pamětní list o udělení ceny obce opatřený symboly obce předává jménem zastupitelstva 

obce starosta, místostarosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva obce; součástí předání 

ceny obce je zápis do knihy „Pamětní kniha“ 

c) ceny obce udělované v příslušném roce nejsou početně omezeny,  

d) v případě úmrtí osoby schválené zastupitelstvem obce pro ocenění bude cena obce 

předána „In memoriam" osobě blízké,  

e) součástí ceny obce je finanční či věcná odměna dle schválení zastupitelstvem obce.  

 

Zpracování podkladů pro udělení ceny obce 

a) podaný písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, 

název právnické osoby či kolektivu, adresu bydliště nebo sídla, datum narození u fyzických 

osob a identifikační číslo (IČ) u právnických osob, obor činnosti a stručné zdůvodnění 

nominace, kontakt a podpis navrhovatele,  

b) návrh bude projednán v zastupitelstvu obce. 

 

Odejmutí ceny obce 

a) cenu obce lze odejmout za života nebo posmrtně,  

b) cenu obce může odejmout zastupitelstvo obce tomu, kdo se závažným způsobem provinil 

proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjde najevo 

skutečnost, na jejímž základě by k udělení ceny obce nedošlo,  

c) písemný návrh k odejmutí ceny obce musí obsahovat podrobné a srozumitelné 

odůvodnění skutečnosti, která by mohla vést k odejmutí ceny obce,  

d) před odejmutím ceny obce, s výjimkou odejmutí ceny obce posmrtně, musí být dána 

oceněnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska; stanovisko oceněného občana 

zajistí pověřený člen zastupitelstva obce,   

f) návrh bude projednán v zastupitelstvu obce. 

 

 

Článek IV. 

Vymezení odpovědností 

 

1) Za příjem a evidenci žádosti o udělení čestného občanství a ceny obce zodpovídá referentka 

obecního úřadu. 

2) Za projednání návrhu na udělení nebo odejmutí čestného občanství a ceny obce zodpovídá 

zastupitelstvo obce.             

3) Za zhotovení pamětního listu o udělení čestného občanství a ceny obce opatřeného symboly 

obce zodpovídá starosta. 

4) Za organizační zajištění slavnostního předání čestného občanství a ceny obce zodpovídá 

starosta. 

 



V. 

Schválení a účinnost 

 

1) Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem obce dne 24.07.2019, usnesením č. 5/7/2019 

a tímto dnem nabývá účinnosti. 

 

 

 

V Ropici dne 25.07.2019 
 

 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Uršula Waniová 

starostka Obce Ropice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


