STATUT CENY OBCE LIBOUCHEC
Zastupitelstvo obce Libouchec dne 09.08.2017 usnesením č. 46/17
písm. d) schválilo v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 84 odst. 2
písmeno s) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, tento statut obce Libouchec.
Článek I.
1. Cena obce Libouchec (dále jen „Cena“) je morálním oceněním
udělovaným za zvlášť vynikající zásluhy o rozvoj obce nebo její
propagaci v České republice nebo v zahraničí, nebo za významnou
činnost nebo dílo v různých oblastech veřejného života, přinášející
prospěch občanům obce, nebo mající i celospolečenský význam.
2. Cenu lze udělit fyzickým nebo právnickým osobám, institucím,
kolektivům či jiným subjektům. Cena může být udělena in
memoriam, odměnu obdrží nejbližší příbuzní.
3. Cenu uděluje Zastupitelstvo obce Libouchec.
4. Cenu tvoří skleněná plaketa (uložená do dárkové etue) a peněžní
dar ve výši 10.000 Kč.
5. V případě, že je předmětem ocenění spolek nebo právnická osoba,
uděluje se těmto osobám společně jedno ocenění.
6. Cenu předává jménem Zastupitelstva obce Libouchec starosta
nebo místostarosta veřejně a slavnostním způsobem.
7. O udělení Ceny Zastupitelstvem obce Libouchec bude proveden
zápis do kroniky obce Libouchec.
8. Podrobnosti o způsobu a podmínkách podávání návrhů na udělení
Ceny, a o projednání a vyhodnocení návrhů, stanoví pravidla, která
tvoří přílohu tohoto Statutu.
Tímto Statutem není dotčena pravomoc Zastupitelstva obce Libouchec
odnímat Ceny.
Článek II.
Tento Statut nabývá účinnosti dnem 9. srpna 2017.

Ing. Jiří Štěrba
místostarosta

Jiří Bolík
starosta

Příloha
Ke statutu Ceny obce Libouchec
1. Podání návrhů na udělení Ceny lze uskutečnit v písemné formě
prostřednictvím podatelny obce Libouchec. Rovněž lze návrhy
posílat elektronicky na adresu: obec@libouchec.cz .
2. Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické
osoby, instituce, kolektivy, orgány obce či jiné subjekty.

3. Návrh na udělení Ceny musí být podán písemně a musí
obsahovat:
• identifikaci kandidáta (v případě fyzické osoby jméno, příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, v ostatních případech
přesný název a sídlo subjektu, případně identifikační číslo nebo
obdobný údaj),
• konkrétní odůvodnění, za jaké zásluhy, činnost nebo dílo
kandidáta je podáván návrh na udělení Ceny,
• označení subjektu, který podává návrh na udělení Ceny.
Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, a místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, podpis.
Právnická osoba nebo jiný subjekt uvedou v podání svůj název,
identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě
jinou adresu pro doručování, podpis.
4. Rada obce Libouchec na svém zasedání projedná a vyhodnotí
všechny předložené návrhy, vytvoří jejich seznam a doporučí
Zastupitelstvu obce Libouchec kandidáta nebo kandidáty na
udělení Ceny, nebo nedoporučí žádného kandidáta na Cenu.
5. Zastupitelstvo obce Libouchec na svém zasedání projedná návrhy
a rozhodne o udělení Ceny.

6. Evidenci o udělených cenách povede tajemník obecního úřadu.

