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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 25. 11. 2021 obdržela Městská část Praha - Řeporyje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Dotaz:
..kolik čestných občanství městské části a cen městské části dle zákonné úpravy (ve smyslu § 10 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a předcházející právní úpravy) Vaše
městská část udělila v jednotlivých letech od roku 1993 až do současnosti (v případě, že Vaše MČ vznikla
později, tak od data vzniku Vaší městské části).
Odpověď:
Naše městská část udělila od roku 1993 až do současnosti dvě čestná občanství. Jedno v roce 1997 a jedno v roce
2020.
Dotaz:
..zdali pro udělování čestných občanství má Vaše MČ speciálně upravena pravidla (případně bych chtěl
požádat o jejich zaslání), nebo postupujete podle obecné zákonné úpravy.
Odpověď:
Naše městská část má pro udělování cen vlastní interní předpis, který zasíláme v příloze.

S pozdravem
Pavel Novotný, DiS.
starosta
podepsáno elektronicky

Městská část Praha-Řeporyje
Pravidla pro udělování cen Městské části Praha – Řeporyje ve formě medailí
Interní předpis č. 8/2019/S

I.
Městská část Praha – Řeporyje může ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, v platném znění, udělovat ceny městské části, např. formou medaile starosty/starostky (dále jen
„cena“).
II.
Ceny je možné udělit za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části.
Ceny je možné udělit také za přínosné aktivity (počiny) vztahující se k městské části Praha – Řeporyje v oblasti
kultury (např. umělecká přestavení na území MČ), školství (základní a mateřské školy městské části), sportu,
práce s mládeží (mladých občanů městské části dle § 6 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze, v platném znění),
sociální a zdravotní oblasti a oblasti podnikatelské.
Ceny je možné rovněž udělit za mimořádný projev lidskosti či hrdinský čin vztahující se k městské části (např.
stal se na území MČ nebo se týká občana MČ).
III.
Návrh na udělení ceny městské části mohou předkládat občané městské části, členové zastupitelstva městské
části, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí prostřednictvím svých
statutárních zástupců zastupitelstvu městské části.
IV.
Návrh musí být zpracován v písemné formě a obsahovat srozumitelné odůvodnění.
V.
O udělení ceny městské části v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. m) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, v platném znění, rozhoduje zastupitelstvo městské části.
VI.
Cena je udělována zpravidla jednou za kalendářní rok např. při slavnostních příležitostech, kulturním či
sportovním setkání, na veřejném zasedání zastupitelstva městské části apod. Četnost a termín udělování je
zcela v kompetenci a na uvážení zastupitelstva městské části.
VII.
Cena může být udělena fyzické či právnické osobě.
VIII.
Zastupitelstvo pověřuje starostu/starostku městské části po schválení udělení ceny konkrétní osobě
zastupitelstvem k předání ceny.
IX.
Vyznamenaný obdrží pamětní listinu o udělení ceny Městské části Praha - Řeporyje, která je podepsána
starostou/starostkou městské části, a dále originální pamětní medaili.

X.
Tato pravidla byla schválena na 8. jednání Zastupitelstva městské části Praha – Řeporyje konaném dne 27. 6.
2019, usnesením č. 0136/2019/ZMČ8 s účinností od 1. 7. 2019.

Pavel Novotný, DiS.
Starosta, v.r.

