Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511

Pravidla č. 2/2008, o čestném občanství obce Štěpánov a ceně obce Štěpánov
Část I. Čestné občanství
Čl. 1
Čestné občanství obce Štěpánov (dále jen „čestné občanství“) je možno udělit občanům České
republiky, občanům jiných států i osobám bez státní příslušnosti, jež se významnou měrou zejména
zasloužili o rozvoj obce Štěpánov a její prezentaci doma i v zahraničí, přispěli k rozvoji demokracie,
humanity, k ochraně lidských práv a základních svobod, pečovali o mezinárodní spolupráci na
regionální i celostátní úrovni, nebo se jiným způsobem zasloužili o obec Štěpánov nebo o Českou
republiku. Čestné občanství lze udělit i im memoriam.
Čl. 2
a) Čestné občanství uděluje zastupitelstvo obce na návrh člena zastupitelstva obce nebo na návrh
rady obce.
b) Návrh na udělení čestného občanství může podat také skupina nejméně 300 občanů starších 18 let.
Čl. 3
Udělení čestného občanství se čestnému občanovi oznamuje předáním listiny o udělení čestného
občanství opatřené znakem obce Štěpánov. Listinu o udělení předává starosta nebo pověřený člen
zastupitelstva obce. O udělení čestného občanství se provede zápis do kroniky obce.
Čl. 4
Čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva obce.
Čl. 5
Zastupitelstvo obce může v závažných případech rozhodnout o odnětí čestného občanství.
Část II. Cena obce Štěpánov
Čl. 6
Cenu obce Štěpánov (dále jen „cena obce“) lze udělit osobnostem majícím zejména vztah k obci, kraji,
nebo jsou rodáky obce, za významná umělecká, vědecká, sportovní a jiná díla a významné činy.
Čl. 7
a) Cenu obce uděluje zastupitelstvo obce na návrh člena zastupitelstva obce nebo na návrh rady obce.
b) Návrh na udělení ceny obce může podat také skupina nejméně 100 občanů obce starších 18 let
nebo občanské sdružení se sídlem v obci.
Čl. 8
Udělení ceny obce se oznamuje současně s předáním ceny obce. Cenu obce předává starosta nebo
pověřený člen zastupitelstva obce. O udělení ceny obce se provede zápis do kroniky obce.
Čl. 9
Autora a podobu ceny obce schvaluje zastupitelstvo obce.
Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Štěpánov č. 261/14/08 ze dne 6. 10. 2008.

……………………
Jiří Běhal, místostarosta

………………………
Mojmír Lýsek, starosta

