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Pravidla pro udělování čestného
občanstvíobce FlrochůvTýnec č.

Pravidla pro udělováníčestného
občanství
obce HrochůvTÝnec

ě, 0912007,

Zastupitelstvoobce HrochůvTýnec schválilo na svémzasediánídne 22.8.2007,v souladus $ 84
předpisů,
odst.2 písm.v) zákona č,.12812000Sb.' o obcích(obecníňízent),ve zněnípozdějších
tatoPravidlapro udělovriníčestného
oběanstvíobceHrochůvTýnec.

cr. 1

Udělování čestnéhoobčanství

( 1 ) ZastupitelstvoobceHrochůvTýnecudělujevsouladusust.$36odst.
1a$84odst.2písmv)

zžkona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízent), ve znění pozdějšíchpředpisů, ěestné
oběanstvíobce Hrochův Týnec jako nejvyššíčestné
osobnívyznameniíníudělovanéobcí.
(2) Česnéobčanstvíje možno udělit ýncké osobě (muŽe jíbýt nejen občan ČR, ale i cizinec
nebo osoba bez státní příslušnosti), která se významnou měrou zas|ouži|a zejméta o rozvoj
obce. Je moŽnéudělení čestnéhoobčanstvíi v případě jiných významných zrásluh (např. o
vzhled, propagaci ěi pověst obce, ...).
Cestnéobčanstvílze udělit zaživotanebo in memoriam.

cL2

Návrh a udělení čestnéhoobčanství
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Návrh na udělení čestnéhoobčanstvímohou podávat Zastupitelstvu obce Hrochův Týnec
ělenovéZastupitelstva obce Hrochův Týnec a výbory Zastupitelstva obce Hrochův Týnec'
občané,organizace, instituce, společenskéspolky a sdružeď, dalšísubjekty mohou předládat
písemný návrh pouze prostřednictvím starosty.. Návrh bude předloŽen k rozhodnutí
Zastupitelstvu obce Flrochův Týnec.
Náwh na udělení čestnéhoobčanstvímusí obsahovat podrobnézdůvodněnízrásluh nawhované
szické osoby' pro něž by mohlo bý čestnéobčanstvíuděleno. V případě Žijícínavrhované
osoby musí návrh obsahovatjejí souhlas a v případě návrhu na udělení čestnéhoobčanstvíin
memoriam souhlas dědiců navrhované osoby. Pokud nelze dopátrat dědice, lze čestné
občanstvíudělit jen nazék|adéschváleníZastupitelstvem obce Hrochův Týnec.
Zastupitelstvo obce FlrochůvTýnec uděluje čestrré
občanstvíkdykoliv v, ruběhu roku.
ocenění předává starosta obce, místostarosta,popřípadě jiný pověřený ěIen zastupitelstva
obce.

Čt.s

Listina o čestnémobčanství
(1)

Vyznamenaný obdrŽí listinnu o udělení čestnéhoobčanstvíopatřenou znakem obce Hrochův
Týnec. Kopie listiny se ukládá v archivu obce Hrochův Týnec.
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Pravidla pro udělovráníčestného
občanstvíobce Hrochův Týnec č,.0912007

ct.4
Evidence čestného
občanství
(1)

Evidence čestnéhooběanství se vede v ..Knize evidence čestnéhoobčanstvíobce Hrochův
Týnec''. V níjsou v jednotliqich případechuvedeny následujícíúdaje:
. jméno a pffjmeníosoby
. údajeo rozhodnutío uděleníčestného
občanství(datum,orgán, důvod)
. změny (např. odnětí čestnéhoobčanství,data úmrtíčestnéhoobčana,doplnění qýznamných
údajůo jeho dalšímživotě a činnosti)

Čt.s

odej mutí čestnéhoobčanství
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Čestnéobčanstvílze odejmout za žívotaneboposmrtně.
Čestnéobčanstvímůžeodejmout Zastupitelstvo obce Hrochův T;ýnectomu, kdo se závažným
působem provinil proti zrásadám morálky či právního řádu nebo tomu, u koho dodateěně
občanstvínedošlo.
vyjdou najevo skutečnosti,ne jejímŽ zikJaďě by k uděleníčestného
Náwh na odejmutí čestnéhoobčanstvímohou podávat Zastupitelstvu obce Hrochův Týnec
zastupiteléobce Hrochův Týnec. osoby a subjekty uvedenév č|.2 bodu 2) těchto pravidel
mohou písemně návrh na odejmutí předkládat prostřednictvím starosty obce.
Návrh musí obsahovat podrobnéa srozumitelnéodůvodněnískutečností'jenž by k odejmutí
mohly vést. Před odejmutím čestnéhoobčanství's qýjimkou odejmutí česnéhoobčanství
posmrtně, musí bý dána čestnému
občanupříležitostk vyjádřeníjeho stanoviska.
o návrhu rozhoduje Zastupitelstvo obce Hrochův Týnec

čt.o

Účinnost
(1) TatoPravidlanabýají účinnosti
dnemschváleníZastupitelstvemobceHrochůvTýnec.

Petr Schejbal
místostarostaobce

Miloslav Besperát
starostaebce
t'.'
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Vyvěšenona uřední desce dne:
Sejmuto zllřednt desky dne:

