
STATUT CENY MĚSTA 

Preambule 

Statutární město České Budějovice s vědomím toho, že je významným kulturně historickým 

centrem, a na důkaz podpory všem počinům, které významně obohacují život obyvatel a 

návštěvníků statutárního města České Budějovice, se rozhodlo udělovat 

„Cenu statutárního města České Budějovice“  

za významný a mimořádný počin nebo dílo. 

 

Článek 1 

Statutární město České Budějovice uděluje „Cenu statutárního města České Budějovice“ za 

výrazný a mimořádný počin nebo dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém kalendářním roce 

(dále jen „Cena města“). 

Cena města je udělována maximálně jedenkrát do roka.  

Cena města nemusí být udělena každoročně.  

Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu. 

Na Cenu města není právní nárok; Cena města je nedělitelná a nelze ji převést na jinou osobu 

či kolektiv. 

 

Článek 2 

Záležitosti Ceny města spravuje kancelář primátora. 

Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. Rada města předloží 

zastupitelstvu města návrh na nositele Ceny města pro daný rok ve formě usnesení rady 

města, nejpozději do 30. června roku následujícího za rokem, za který má být Cena města 

udělena. 

Návrhy radě města podávají komise rady města a občanská veřejnost. 

Odbor kancelář primátora může vyzvat navrhovatele prostřednictvím sdělovacích prostředků 

k podání návrhů na udělení Ceny města. Všechny návrhy na udělení Ceny města musí být 

doručeny odboru kancelář primátora - Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla 

Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice nebo prostřednictvím podatelny magistrátu města 

nejpozději do 31. května roku následujícího za rokem, za který má být cena města udělena. 

 

Článek 3 

Návrh na udělení ceny města musí obsahovat: 



a) jméno a adresu navrhovaného kandidáta, 

b) zdůvodnění předkládaného návrhu, 

c) jméno, adresu a podpis navrhovatele. 

 

Článek 4 

Cena města je tvořena: 

a) grafickým listem, 

b) finanční odměnou ve výši 50 000 Kč, 

c) zápisem do pamětní knihy města České Budějovice. 

 

Článek 5 

Cenu města předává primátor města. 

 

Článek 6 

Tento Statut „Ceny statutárního města České Budějovice“ je vydán v souladu s ustanovením § 

36 odst. 2 a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a je platný dnem schválení Zastupitelstvem města České Budějovice. 

České Budějovice, 14. 2. 2013  

Mgr. Juraj Thoma v.r. 

primátor 

 


