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Článek I
Základní ustanovení
(1) Kulturní cena města Trutnova (dále kulturní cena) je udělována za:
- významný přínos kulturnímu životu města Trutnova v uplynulém kalendářním roce,
- významný přínos městu Trutnovu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších
kulturně společenských aktivitách.
(2) Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo kolektiv, cena může být udělena rovněž in memoriam.
Článek II
Předkládání a projednání návrhů
(1) Návrh na udělení kulturní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě Trutnově
hlášená k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve
městě Trutnově.
(2) Návrh na udělení kulturní ceny je nutné doručit Městskému úřadu Trutnov, a to vždy do konce ledna roku,
následujícího po roce, za který by měla být kulturní cena udělena.
(3) Návrh na udělení kulturní ceny musí být podán písemnou formou, musí obsahovat identifikační údaje
navrženého (navržených), zdůvodnění návrhu včetně zhodnocení přínosů v oceňovaných oblastech, identifikační
údaje navrhovatele a podpis navrhovatele.
(4) Návrhy, došlé v termínu podle odst. (2), posoudí kulturní komise Rady města Trutnova a do konce února
roku následujícího po roce, za který by měla být kulturní cena udělena, předá návrhy včetně příslušného
stanoviska k projednání Radě města Trutnova (dále rada). Na základě předloženého stanoviska rada rozhodne,
zda návrh na udělení kulturní ceny Zastupitelstvu města Trutnova (dále zastupitelstvo) předloží; to neplatí, je-li
návrh podepsán nejméně 0,5 % občanů města Trutnova, kdy rada předloží návrh se svým stanoviskem
zastupitelstvu.
Článek III
Udělování Kulturní ceny města Trutnova
(1) O udělení kulturní ceny rozhoduje zastupitelstvo na základě návrhu předloženého radou.
(2) Kulturní cena může být udělena v jednom roce nejvýše dvěma oceněným, nemusí být však udělena vůbec.
Článek IV
Předání Kulturní ceny města Trutnova
(1) Udělení kulturní ceny je spojeno se slavnostním ceremoniálem. Při předávání kulturní ceny obdrží laureát
pamětní list, peněžní odměnu ve výši 10 000 Kč pro jednotlivce nebo 20 000 Kč pro kolektiv a zapíše se do
pamětní knihy města Trutnova.
(2) Kulturní cenu předává laureátovi jménem města starosta nebo místostarosta.
Článek V
Zrušovací ustanovení
Schválením tohoto statutu se ruší Statut Kulturní ceny města Trutnova, schválený zastupitelstvem
dne 27.3.2001 usnesením č. 2001-93/2.
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