
 

  

Město Úvaly 
Zastupitelstvo města 

  

Pravidla pro ocenění „Junior města Úvaly“ 
 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

1) Tato Pravidla stanovují postupy a podmínky pro udělování ocenění „Junior města Úvaly“ (dále 

jen „Ocenění“). 

 

Článek 2 

Obecná ustanovení 

1) Ocenění může dostat pouze občan Úval, kterému je v době podání nominace méně než 18 let.  

2) Důvodem k ocenění je vykonání výjimečného činu, podání výjimečného výkonu, reprezentace 

města na výjimečné úrovni nebo jiná skutečnost, která bude považována za dostatečný důvod 

k nominaci na Ocenění. Jedná se zejména o oblasti 

a. kultura 

b. sport 

c. věda a technika 

d. morálka, etika  

e. mezilidské vztahy 

f. ochrana přírody 

3) Na Ocenění není právní nárok. 

4) O udělení Ocenění rozhoduje zastupitelstvo města Úvaly. 

5) Ocenění má písemnou podobu, jeho vzor je přílohou č.1 těchto Pravidel. 

 

 

Článek 3 

Nominace na Ocenění 

 

1) Kandidáty na Ocenění nominují zejména 

a. školská zařízení (ZŠ, MŠ, MDDM, atd.) 

b. místní organizace a spolky 

c. město Úvaly 

d. Policie ČR 

e. občané Úval 

2) Nominaci nelze podat anonymně. 

3) Nominace se podává formou nominačního formuláře, který je přílohou č. 2 těchto Pravidel.  

4) Nominační formulář je ke stažení na stránkách města www.mestouvaly.cz , případně 

k vyzvednutí v podatelně MěÚ Úvaly. 

http://www.mestouvaly.cz/


5) Nominační formulář je možné odevzdat v podatelně MěÚ Úvaly, formulář  podepsaný 

elektronickým podpisem lze zaslat na adresu podatelna@mestouvaly.cz  vždy nejpozději do 

15.10. příslušného roku. Formulář lze též zaslat do datové schránky města Úvaly pa3bvse. 

6) Nominační formulář je bez zbytečného prodlení pracovníky MěÚ předán příslušné komisi 

(kulturní, sportovní), která nominaci projedná na svém nejbližším zasedání a následně postoupí 

ke schválení zastupitelstvu města Úvaly. 

 

 

 

Článek 4 

Udělení Ocenění 

 

1) Jako podklad pro rozhodnutí o udělení Ocenění se použijí  

a) nominační listina, 

b) doplňující informace dodané komisí. 

2) Z důvodu nezletilosti oceňovaných je podmínkou pro udělení Ocenění předchozí souhlas 

zákonného zástupce nominovaného.  

3) Ocenění je oceňovanému předáváno starostou města nebo jiným zastupitelem města veřejně a 

slavnostní formou. 

4) Termín předávání Ocenění je v odpovídajícím předstihu oznámen veřejnosti prostřednictvím 

měsíčníku ŽÚ, oceňovaným navíc i osobním dopisem. 

5) S tímto oceněním je spojeno předání finančního nebo věcného daru v hodnotě  10 000,- Kč. 

 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Úvaly dne 2.2.2023 usnesením Z-4/2023. 

2) Tato pravidla plně nahrazují pravidla schválená usnesením č. Z – 8/2022 dne 3.2.2022. 

 

 

 

       Bc. Markéta Rydvalová 

       starostka  
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