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Město Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

www.sumperk.cz 

Pravidla pro nominování, hlasování a udílení – Ceny města 
Šumperka 

1. Předpoklady 
a) Ceny města Šumperka (dále jen „Ceny města“) jsou udělovány v souladu s § 36, odst. 2, 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

b) Ceny města jsou udělovány jako výraz poděkování, vzdání holdu a vyjádřením úcty 
občanům a subjektům za zvláštní přínos městu v daném kalendářním roce, za šíření 
dobrého jména města a jeho občanů, za celoživotní přínos městu a jiné mimořádné 
a úctyhodné úspěchy a zásluhy občanů. 

c) Na udělení Ceny města mohou být nominovány také zajímavé stavby, či zdařilé stavební 
úpravy objektů. V případě udělení takové Ceny města se ocenění nazývá „Dům roku“. 

d) Ceny města jsou udělovány každoročně. 

e) Do podávání nominací je zapojena veřejnost.  

f) O udílení Cen města Šumperka rozhoduje Zastupitelstvo města Šumperka (dále jen 
„zastupitelstvo“), a to dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 84, odst. 
2, písm. t) 

g) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo udělit Zvláštní cenu Zastupitelstva města Šumperka, 
nebo Cenu města neudělit. 

2. Podmínky nominace 
a) Navržený kandidát na Ceny města musí: 

1.a.1. být šumperským občanem, 

1.a.2. nebo vykonávat svoji činnost na území města, 

1.a.3. nebo být narozen v Šumperku a svou činností významně podporovat, nebo se 
zasloužit o Šumperk, či šířit dobré jméno města. 

b) V případě navržení objektu (stavby) se musí jednat o zkolaudovanou stavbu, která se 
nachází v katastrálním území města Šumperka – novostavbu, nebo stavební úpravy 
objektu dokončené v roce, za který jsou Ceny města udělovány. 

c) Omezení: 

1.c.1. není povoleno navrhovat na ocenění sám sebe. 

3. Postup nominování 
a) Široká veřejnost nominuje fyzické osoby, právnické osoby, nebo objekty prostřednictvím 

elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách www.sumperk.cz, nebo 
fyzického formuláře dostupného v úřadovnách Městského úřadu Šumperk, Informačního 
centra Šumperk aj. 

b) Sběr nominací je vyhlášen vždy od 1. října do 31. prosince daného ročníku. 

c) Navrhovatel v nominaci uvede jméno/název nominovaného a podrobné zdůvodnění svého 
návrhu. 
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4. Postup udílení Ceny města 
a) Po skončení sběru nominací, tj. po 1. lednu následujícího kalendářního roku, zpracuje 

odbor ŠKV přehled podaných nominací a postoupí jej k posouzení tzv. Akademii. 

b) Akademie je složena z delegovaných zástupců politických stran a hnutí zastupitelstva. 

c) Akademie bez odkladu posoudí předložené nominace a učiní předvýběr kandidátů na 
svém prezenčním jednání. 

d) Akademie určuje velikost výběru nominovaných dle vlastního uvážení s přihlédnutím 
k vážnosti a hodnotě úspěchů nominovaných. Doporučeným počtem nominovaných 
k postoupení zastupitelstvu je 10. 

e) Odbor ŠKV na základě předvýběru Akademie odst. 4. bodu d) sestaví hlasovací lístek pro 
nejbližší zasedání zastupitelstva jako přílohu materiálu pro zasedání zastupitelstva. 

f) Doporučený nejvyšší počet udělovaných cen z veřejně podaných nominací za daný 
kalendářní rok je 5. 

g) Před zahájením zasedání zastupitelstva provede každý člen zastupitelstva hlasování. 
Každý člen zastupitelstva má k dispozici celkem 5 hlasů, které může udělit do hlasovacího 
lístku jednotlivým nominovaným. Jednomu nominovanému může udělit nejvýše jeden 
hlas. 

h) Dle součtu hlasů je 5 nominovaným s nejvyšším počtem hlasů udělena Cena města 
usnesením zastupitelstva. Pokud dojde u pátého nejvyššího přidělení hlasů k rovnosti 
hlasů, zastupitelstvo posuzuje tyto nominované individuálně. 

i) Zastupitelstvo může udělit Zvláštní ceny Zastupitelstva města Šumperka nad rámec 
podaných návrhů ze strany veřejnosti. Může tak učinit na podnět člena zastupitelstva, 
nebo občana. 

j) Slavnostní akt předání Cen města Šumperka se uskuteční při formální zvláštní příležitosti 
ve vhodných reprezentativních prostorách (zpravidla v Divadle Šumperk). 

5. Závěrečná ustanovení 
a) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Šumperka dne 15.09.2022 

usnesením č. 1120/22. 

b) Na udělení Ceny města nevzniká žádný právní nárok. 
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