Pravidla pro hlasování a udílení Cen města Šumperka
Zastupitelstvo města Šumperka schválilo na svém zasedání konaném dne 26.04.2012 usnesením č. 597/2012 tato
Pravidla pro hlasování a udílení Cen města Šumperka:

1. Předpoklady
Ceny města Šumperka jsou udělovány kaţdoročně.
Do podávání návrhů je zapojena odborná i široká veřejnost.
Výběr oceňovaných je průhledný a veřejný.
Vlastní udělování má důstojný průběh.
Zastupitelstvo má právo udělit „Zvláštní cenu zastupitelstva města Šumperka“.

2. Podmínky
Navrţení na Ceny města Šumperka za uplynulý rok musí:
být šumperskými občany,
nebo vykonávat svoji činnost na území města,
nebo být šumperskými rodáky, kteří svou činností významně proslavili Šumperk,
Není povoleno navrhovat na ocenění sám sebe.
3. Náleţitosti návrhu
název akce/jméno navrhovaného,
jasné zdůvodnění návrhu,
označení příslušné kategorie,
jméno osoby/název organizace, která podala návrh, kontaktní údaje,
u kategorie architektura (novostavba i rekonstrukce) bude přiloţena barevná fotografie
navrhované stavby, musí se jednat o návrhy zkolaudované v roce, za který jsou ceny
udělovány
do jedné kategorie lze podat navrhovatelem jen jeden návrh,
návrh je podán elektronicky na adresu cenymesta@sumperk.cz, případně písemně na
podatelny MěÚ Śumperk.

4. Přehled schválených kategorií
Kultura (konkrétní akce, výsledek práce v daném roce, …)
Sport (jedinečný sportovní výkon, ocenění pro trenéra – pouze za aktivní činnost, v případě
dlouhodobé činnosti se nominace přesune do kategorie „Přínos městu“)
Významný počin v sociální a humanitární oblasti (práce organizace, jednotlivce, jednotlivá
akce, mimořádný čin,...)
Vzdělávání (práce s dětmi, mládeţí, semináře, školení, …)
Podnikání
– podkategorie drobného podnikání
podkategorie výrobních společností (významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr)
Architektura
– podkategorie novostavba - Dům roku
- podkategorie rekonstrukce - Dům roku
Ţivotní prostředí a ekologie

Cena mladých (významný počin „mladých osobností“ - hudebníků apod., podmínkou návrhu
do této kategorie je věková hranice do 25 let včetně)
Přínos městu (ocenění za práci v daném roce nebo za dlouhodobou práci).
5. Postup hlasování
Porota je sloţena z členů Zastupitelstva města Šumperka.
Hlasování můţe probíhat ve dvou kolech.
Elektronické zpracování hlasovacích lístků do jednotlivých hlasovacích kol a vyhodnocení
hlasovacích lístků provádí dle schválených podmínek hlasování a odsouhlasených termínů odbor
ŠKV.
V případě, ţe je některý z porotců navrţen na Cenu města Šumperka, zdrţí se hlasování
v kategorii, do které je navrţen. Zastupitelstvo města Šumperka si vyhrazuje právo NEUDĚLIT
Cenu města Šumperka v některé z kategorií.
Postup hlasování:
a) Porota pro potřeby hlasování obdrţí hlasovací lístek s výčtem všech kategorií a návrhů.
b) V prvním kole porotce v kaţdé kategorii můţe vybrat max. jeden návrh a tomu přidělit max.
jeden hlas.
c) Návrh, který obdrţí v prvním kole alespoň 14 hlasů, získá cenu za danou kategorii.
V případě, ţe ţádný návrh v určité kategorii neobdrţí alespoň 14 hlasů, hlasuje zastupitelstvo
na lednovém neveřejném jednání o tom, zda návrh s nejvyšším počtem hlasů získá ocenění
v dané kategorii nebo zda bude přistoupeno k hlasování ve druhém kole.
Nebyl–li nadpoloviční většinou zastupitelů odhlasován oceněný v určené kategorii, postupují
do druhého kola hlasování ty návrhy v dané kategorii, které získaly první a druhý nejvyšší
počet hlasů.
d) Pro druhé kolo budou hlasovací lístky obsahovat jen ty kategorie a návrhy, v nichţ nebyl
zastupitelstvem odhlasován oceněný návrh.
Ve druhém kole přiřadí zastupitelé v hlasovacím lístku vybranému návrhu v kaţdé kategorii
max. 1 hlas. Návrh, který obdrţí ve druhém kole alespoň 14 hlasů, získá cenu za danou
kategorii.
V případě, ţe ţádný návrh v určité kategorii neobdrţí alespoň 14 hlasů, hlasuje zastupitelstvo
o tom, který z návrhů získá ocenění v dané kategorii, přičemţ prioritně se hlasuje o návrhu,
jeţ získal ve druhém kole nejvyšší počet hlasů.
Hlasování je druhým kolem ukončeno.

