
Metodika obce Stříbrná 

pro ocenění významných osobností a sportovců v obci  

I. 

Obec Stříbrná si velmi váží významných úspěchů a počinů, které dosahují sportovci, trenéři a další 

významné osobnosti ve vztahu k obci Stříbrná Z toho důvodu se obec Stříbrná rozhodla tyto 

významné počiny a úspěchy každoročně ocenit. 

II. 

Ocenění bude uděleno těm, kteří reprezentují obec Stříbrnou 

a) Sportovci za dosažení významného úspěchu či počinu v předešlém kalendářním roce 

            -     dítě 

-     dospělý  

- kolektiv 

b) za dlouholetou úspěšnou činnost 

c) významným osobnostem  

III. 

Oceněný obdrží pamětní list a věcný dar. 

IV. 

1) Vyhlašovatelem ocenění je obec Stříbrná 

2) Návrhy na ocenění může podávat fyzická i právnická osoba na předepsaném tiskopise, který tvoří 

přílohu č. 1 této Metodiky.  

3) Návrhy projedná Komise pro kulturu a sport, která svoje závěry předloží ke schválení zastupitelstvu 

obce Stříbrná, a to nejpozději 14 dní před konáním slavnostního vyhlášení 

4) V případě, že Komise nepředloží žádný návrh do stanoveného termínu, má se za to, že v této oblasti 

nebude ocenění uděleno 

V. 

Garantem a realizátorem této aktivity je obec Stříbrná. 

VI. 

Metodika byla schválena na 4 ZO dne 31.1 2019 č.usnesení  20/19 

Jana Kortusová 
starostka         
 

Komise pro kulturu a sport 

Předseda : Günter Fischer 

Členi : Petr Janáček, Adriena Gösslová, Eva Hlavsová, Lenka Stehlíková 



Příloha č. 1       Návrh na udělení ocenění 

 

I. Údaje o navrhované osobě / kolektivu:  
 
Jméno, příjmení, titul /název kolektivu :………………………………………………….................................. 
 
 Kontaktní adresa: ....................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Telefon, e-mail : ……………………………………………………………………………………………….......................... 
  
Specifikace  kategorie ( upřesnit dle čl. II. Metodiky): 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Zdůvodnění zásluh navrhované osoby  

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

II. Údaje o navrhovateli: 

Jméno a příjmení : ................................................................................................................................... 

Kontakt (telefon, e-mail): ........................................................................................................................ 

 Prohlašuji,  že navrhovaná osoba /kolektiv s udělením ocenění  souhlasí. 

 

Podpis: .........................................                     

                                                                                

V ………………................................................................  dne :………................................................... 

 

Udělení souhlasu s užitím osobních údajů: 

     Uděluji tímto Obci Stříbrná písemný souhlas s použitím mých osobních údajů ve formě 

jména a příjmení a fotografie mé osoby pořízené v rámci obecní akce 

VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE/OSOBNOSTI 

Obec je oprávněna tyto osobní údaje použít k prezentaci akce v obecní kronice, obecním 

zpravodaji, na webových stránkách obce a v regionálním tisku.  

Jméno a příjmení                                                                   Podpis ……………………………….. 


