
 

 

Pravidla pro udělování čestného občanství obce Malá Úpa 
 

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schválilo na svém 23. zasedání, konaném dne 5.12.2017, 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tato Pravidla pro udělování čestného občanství obce Malá Úpa: 

 

Článek I. 

Udělování čestného občanství 

 

1. Zastupitelstvo obce Malá Úpa uděluje v souladu s ust. § 36 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. s) 

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

občanství obce Malá Úpa jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované obcí. 

2. Čestné občanství obce Malá Úpa (dále jen „čestné občanství“) může být uděleno jako: 
a. výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj obce Malá Úpa, 

b. projev úcty osobám, jejichž život a dílo mají úzký vztah k obci Malá Úpa, 

c. projev úcty osobám, které podstatným způsobem přispěly k rozvoji demokracie, 

humanity, vědy, kultury a sportu, jakož i k mezinárodní spolupráci a ochraně 

lidských práv, 

d. projev úcty za mimořádné činy, spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly 

záchranu života občanů nebo historických a kulturních hodnot obce Malá Úpa. 

3. Čestné občanství může být uděleno státním občanům České republiky i cizím státním 
občanům; lze jej také udělit in memoriam. 
 

Článek II. 

Předkládání a projednání návrhu 

 

1. Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu členové 

Zastupitelstva obce Malá Úpa. 

2. Návrh podle odstavce 1 se podává písemně a musí v něm být uvedeno jméno a příjmení, 

rok narození a bydliště navrhované osoby, jakož i z jakých důvodů se udělení čestného 

občanství navrhuje (čl. I odst. 2); nepodává-li návrh starosta, je třeba k němu připojit 

jeho stanovisko. 

3. Zastupitelstvo obce Malá Úpa může udělit čestné občanství jednou za rok. 

 

Článek III. 

Listina o čestném občanství 

 

1. Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem obce Malá 

Úpa. Listinu o čestném občanství předává jménem obce Malá Úpa starosta obce, nebo 

místostarosta obce Malá Úpa na zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa nebo při jiné 

vhodné slavnostní příležitosti. Kopie této listiny se ukládá v Archivu obce Malá Úpa. 

 

Článek IV. 



 

 

Evidence čestného občanství 

 

1. Evidence čestného občanství se vede v „Knize čestného občanství obce Malá Úpa“. V ní 

jsou v každém jednotlivém případě uvedeny následující údaje: 

 

 titul, jméno, příjmení čestného občana 

 údaje o udělení čestného občanství (datum, orgán, číslo usnesení, zdůvodnění) 

 změny (např. odejmutí čestného občanství, datum úmrtí čestného občana, doplnění 

významných údajů o jeho dalším životě a činnosti) 

 

Článek V. 

Odejmutí čestného občanství 

 

1. Čestné občanství lze odejmout za života, nebo posmrtně. 

2. Čestné občanství může odejmout Zastupitelstvo obce Malá Úpa tomu, kdo se závažným 

způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho 

dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství 

nedošlo. 

3. Návrh na odejmutí mohou podávat Zastupitelstvu členové Zastupitelstva obce Malá Úpa. 

4. Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné zdůvodnění skutečnosti, jež by 

k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí 

čestného občanství posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření 

jeho stanoviska. 

5. O návrhu rozhoduje Zastupitelstvo obce Malá Úpa. 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce Malá Úpa 

 

 

 

 

 

……………………………………………….    …………………………………………….. 

Karel Engliš        Pavel Plíva 

starosta        1. místostarosta 


