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Pravidla pro oceňování  

životních událostí občanů 
 

 

Článek 1 

Úvod 

 

 V souladu s ustanovením § 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, může Město Krásné Údolí ocenit významné životní události svých občanů.  

 Za tímto účelem je orgán města oprávněn využívat v souladu s ustanovením § 149a 

odst. 1) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, údaje ze 

základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel. 

  

Článek 2 

Významné životní události občanů města 
 

 Za významné životní události občanů města Krásné Údolí se určují: 

a) narození dítěte, 

b) dosažení věku 65, 70 a každý další rok věku občana, 

c) slavnostní akt „Loučení s předškoláky“. 

 

Článek 3 

Narození dítěte 

 

 Nově narozené děti budou písemně spolu s rodiči pozvány na slavnostní vítání 

občánků města Krásné Údolí do života, které se koná v zasedací místnosti Městského úřadu 

Krásné Údolí, nebo v sále kulturního domu v Krásném Údolí.  

a) Podmínkou účasti je trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na 

katastru města.  

b) Prostřednictvím rodičů bude dítěti předán dar v hodnotě 500 Kč a pamětní list se 

současným zápisem do Pamětní knihy města. Matce dítěte bude předána květina. 

c) Organizačně vítání občánků zajišťuje účetní města Krásné Údolí. 
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Článek 4 

Dosažení životního jubilea věku 
 

a) Podmínkou předání věcného daru či písemného blahopřání je trvalý pobyt jubilanta 

v katastrálním území Krásné Údolí, nebo Odolenovic a dosažení životního jubilea.  

b) Při dosažení životního jubilea 65 let, 70 let a každý další rok věku navštíví jubilanta 

starosta (místostarosta) města. Jubilantovi předá písemné blahopřání a finanční 

poukázku na nákup v místní prodejně COOP v hodnotě 400 Kč.  

 

Článek 5 

Slavnostní akt „Loučení s předškoláky“ 
 

  U příležitosti ukončení docházky v místní mateřské škole a následného nástupu dětí 

do první třídy, budou děti pozvány na slavnostní akt „Loučení s předškoláky“, který se koná 

v prostorách Mateřské školy Krásné Údolí.  

a) Podmínkou účasti je ukončení docházky dítěte v MŠ Krásné Údolí a doložení 

rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy. 

b) Dítěti bude starostou (místostarostou) předán věcný dar v hodnotě do 300 Kč formou 

dárkového balíčku s potřebami pro školáky, případně také pamětní list. 

c) Organizačně slavnostní akt „Loučení s předškoláky“ zajišťuje ředitelka mateřské školy. 

 

Článek 6 

Závěrečné ustanovení 
 

  Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze ocenění ve vztahu 

k tomuto občanovi. Není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této souvislosti údaje 

týkající se jeho osoby. Zveřejnění osobních údajů občana by bylo v rozporu s principem 

ochrany osobních údajů. Osobní údaje lze využít ke splnění účelu vždy jen v takové míře, 

která je nezbytná a která do práva na ochranu osobních údajů zasahuje co nejméně. Pokud by 

např. město chtělo zveřejnit gratulaci jubilantovi v místním periodiku, musí tak být učiněno 

na základě předchozího písemného souhlasu jubilanta. 

  
Článek 7 

Schvalovací doložka 
 

 Tato Pravidla pro oceňování životních událostí ze strany města Krásné Údolí byla 

schválena na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2022, usnesení č. 2022/08/09. 
 
 

 
 
 
   ………………………….              .…………………………… 

          Ing. Martin Frank                         Horst Schleicher   
                 starosta města                      místostarosta města 


