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Pravidla pro oceňování životních událostí občanů Města Jirkova
Rada města Jirkova se usnesla na vydání tohoto vnitřního předpisu, který stanoví pravidla pro
oceňování životních událostí občanů Města Jirkova.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Účelem tvorby pravidel pro oceňování životních událostí občanů je potřeba informovat o
způsobu získávání informací z registru evidence obyvatel pro potřebu občanské komise
Rady města Jirkova prostřednictvím osoby oprávněné k nahlížení do registru evidence
obyvatel. Na základě novely zákona o obcích č. 106/2016 Sb., v ustanovení § 36a může
obec opět ocenit významné životní události svých občanů – např. blahopřání k životním
jubileím, narozeninám, svatbám a mimo jiné i tzv. „Vítání občánků“.
1.2 Ocenit významné události občanů podle nové novely spadá do tzv. vyhrazené pravomoci
Rady obce (viz. §102 odst. 3zákona o obcích).

Článek 2
Pravidla
2.1.

Údaje o nově narozených dětech a životních jubileích občanů starších 80ti let budou
získávány matrikou prostřednictvím evidence obyvatel z registrů obyvatel.

2.2.

Vítání občánků – matce dítěte bude zaslána pozvánka na konkrétní akci.

2.2.1. Vítání 1. občánka roku – začátkem roku bude zjištěn první občan města a jeho matka
oslovena s nabídkou slavnostního přijetí a obdarování pojistnou smlouvou pro dítě.
2.3.

Gratulace občanům v rozmezí 80-90ti let – budou zasílány písemné gratulace.

2.4.

Gratulace občanům od 90ti let – občanům budou zasílány dopisy s nabídkou osobní
gratulace členkami Občanské komise, které je následně navštíví s darem a květinou.

2.5.

V případě životního jubilea 100 a více let bude postup obdobný s tím, že návštěvu
vykoná spolu s členkami komise i představitel města a cena daru a květiny bude
odpovídat této významné události.

Článek 3
Závěrečné ustanovení

3.1. Tento vnitřní předpis byl schválen radou města dne 15. 08. 2016 usnesením č.
12/29/RM/2016 a nabývá platnosti dnem schválení.

Dana Jurštaková

Ing. Radek Štejnar

místostarostka města

starosta města

Příloha č. 1

Důvodová zpráva
Ocenění významných životních událostí občanů obce
Dnem 1. 7. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o obcích č. 106/2016 Sb.
Ta kromě jiného zavádí nové ustanovení § 36 a, podle něhož může obec opět ocenit
významné životní události svých občanů – např. pro blahopřání k životním jubileím,
k narozeninám, svatbám a mimo jiné i k tzv. „Vítání občánků“.
V dřívějších dobách bylo zvykem vyhledat v evidenci obyvatelstva nově narozená miminka a
obyvatele starší 80 let a uspořádat akce „Vítání občánků“ a důchodcům od 80 let do 89 let
zaslat gratulaci a občany starší 90 let oslovit a nabídnout jim návštěvu členek Občanské
komise s gratulací a dárkem.
Poté přišla novela zákona, která neumožňovala nahlížet pro tyto účely do registrů a zbývala
pouze možnost, kdy si rodiče narozených dětí museli sami žádat o možnost účastnit se na akci
a starší občané nebo jejich blízcí museli žádat o gratulaci.
Ocenit významné události občanů podle nové novely (a následně zaslaného výkladu
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy) spadá do tzv. nevyhrazené
pravomoci rady obce (viz § 102 odst. 3 zákona o obcích).
Má to být tedy rada obce, která rozhodne o tom, jaká jubilea a jakým způsobem budou
oceňována. Pravomoc rozhodovat o oceňování významných životních událostí občanů si
může vyhradit zastupitelstvo obce, stejně tak ji rada může svěřit starostovi nebo obecnímu
úřadu.
Rozumný je takový postup, při němž rada města obce stanoví obecná pravidla oceňování
životních jubileí, která budou realizována v konkrétních případech starostou např. v podobě
individuálních gratulací.
Pojem „ocenění“ zahrnuje pouze ocenění ve vztahu k tomuto občanovi a není možné bez
souhlasu občana toto zveřejnit.

Příloha č. 2 – zpráva z MV

