
Město Adamov
Zastupitelstvo města Adamova

Dodatek č. 2

Pravidel pro udělování čestného občanství města Adamova
__________________________________________________________

Dodatkem  č.  2  se  znění  „Pravidel  pro  udělování  čestného  občanství  města
Adamova“ ze dne 22.09.2008 mění, upravuje se článek 6. 

Článek 6 Pravidel nově zní následovně:

Článek 6
Osobnost města

6.1. Toto  ocenění  uděluje  Zastupitelstvo  města  Adamova  navrženým  osobám
k významnému životnímu jubileu nebo za významnou činnost pro město, a to i
in memoriam.

6.2. Návrh  na  ocenění  "Osobnost  města"  mohou  podávat  Zastupitelstvu  města
Adamova členové Zastupitelstva města Adamova,  Rada města Adamova a
výbory  Zastupitelstva  města  Adamova.  Občané,  organizace,  instituce,
společnosti,  spolky  a  sdružení,  školy  a  další  subjekty  mohou  předkládat
písemný  návrh  pouze  prostřednictvím  Komise  pro  udělování  čestného
občanství obce, která byla zřízena jako poradní orgán Radou města Adamova.
Komise zhodnotí předložené návrhy a předloží je k projednání Radě města
Adamova. Rada poté své návrhy předloží k rozhodnutí Zastupitelstvu města
Adamova.

6.3. Návrh  na  udělení  ocenění  "Osobnost  města"  musí  obsahovat  podrobné
zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, pro něž by mohlo být ocenění
"Osobnost města" uděleno. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále
obsahovat její souhlas. Souhlas není podmínkou v případě návrhu na udělení
ocenění "Osobnost města" in memoriam.

6.4. Při  udělení ocenění "Osobnost města" obdrží oceněná osoba listinu o jeho
udělení, jež je opatřena symboly města. Portrét oceněné osoby bude vyvěšen
na  místě  určeném  pro  toto  ocenění  v  budově  Městského  úřadu  Adamov.
Oceněné  osobě  předává  listinu  jménem  města  Adamova  jeho  starosta,
zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Adamova nebo při jiné slavnostní
příležitosti. Přiměřeně předchozímu ujednání tohoto odstavce se postupuje i u
ocenění in memoriam.



Článek 7
Účinnost

7.1. Tento dodatek byl schválen na 27. zasedání Zastupitelstva města Adamova
dne  10.09.2018.  Tento  dodatek  je  platný  a  účinný  dnem  schválení
v Zastupitelstvu města Adamova.

7.2. Tento dodatek zrušuje znění Dodatku č. 1 „Pravidel pro udělování čestného
občanství města Adamova“ ze dne 18.06.2014.

   ------------------------------------                                   ---------------------------
Bc. Roman Pilát, MBA                                               Jiří Němec

              starosta                                                        místostarosta


