Město Beroun
Rada města

PRAVIDLA

PRO POSKYTOVÁNÍ VĚCNÝCH

OBČANŮM MĚSTA PŘI

DARŮ

VÝZNAMNÝCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTECH

Rada města Beroun se usnesla dne 27. 11. 2019 vydat podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní znzem), v platném zněm, tato pravidla pro poskytovám věcných darů
občanům města při významných životních událostech:
CLI
Předmět úpravy

Tato pravidla řeší poskytovám věcných darů z rozpočtu města občanům, kteří mají trvalé
bydliště ve městě Beroun, a to při příležitosti jejich nárazem, významného životního jubilea
a výročí svatby. Poskytování těchto darů je zajišťováno odborem správním a obecním
živnostenským úřadem.
ČI. 2
Vítání občánků

l. Společenská akce „Vítání občánků" se koná u příležitosti narození dítěte, které je dnem
porodu a zároveň v den konám „Vítání občánků" přihlášeno k trvalému pobytu ve městě
Beroun (§ 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů, v platném znění).
2. „Vítání občánků" se provádí zpravidla pro děti do šesti měsíců věku,
šesti až deseti dětech,

ve skupinkách po

a to v obradm místnosti městského úřadu.

3. Pozvání dítěte k „Vítání občánků" zajišťuje odbor správní a obecní živnostenský úřad na
základě projeveného zájmu rodičů dítěte.
4. Při „Vítání občánků" obdrží dítě do rukou svých rodičů pamětní list podepsaný starostou
města, věcný dar propagující město Beroun a věcný dar jako vzpomínku na tuto slavnostní
událost (zpravidla knihu a hračku). Matka dítěte obdrží květinový dar.

5. „Vítám občánků" vykonává zástupce vedení města, který má zajišťování úkolů v této
oblasti samostatné působnosti města svěřeno zastupitelstvem města, případně,
je-li to
nezbytné, jiný zastupitel města, kterého k výkonu tohoto úkolu tento zástupce vedení
města pověn.

ČI. 3
Významná životní jubilea
l.

Jubilantem se pro účely těchto pravidel rozumí osoba, která má hlášený trvalý pobyt ve
městě Beroun a dosáhla životního jubilea.

2. Jubilantovi, který dosáhl věku 90 nebo 95 let, předá osobně zástupce vedení města

pamětní list k významnému životmmu

jubileu podepsaný starostou města a věcný dar

v hodnotě 700, - Kč (zpravidla dárkový balíček a příp. květinový dar).

3. Jubilantovi, který dosáhl věku 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98 nebo 99 let, předá osobně
zástupce vedení města věcný

dar v hodnotě 600, - Kč (zpravidla dárkový balíček a příp.

květinový dar).

4. Jubilantovi, který dosáhl věku 100 a více let, předá osobně zástupce vedení města
pamětaí list k významnému životnímu jubileu podepsaný starostou města, věcný dar
v hodnotě 1000, - Kč (zpravidla dárkový balíček a příp. květinový dar). Jubilant, který
dosáhl věku 100 let, navíc obdrží pamětní minci města Beroun.

5. Blahopřání jubilantovi vykonává zástupce vedení města, který má zajišťování úkolů

v této oblasti samostatné působností města svěřeno zastupitelstvem města, případně,
je-li
to nezbytné, jiný zastupitel města, kterého k výkonu tohoto úkolu tento zástupce vedení
města pověfí.

6. Odbor správní a obecní živnostenský úřad organizačně zajišťuje blahopřání jubilantovi na
základě projeveného zájmu jubilanta, jeho rodinného příslušníka, případně jiné
osoby,
a to zejména v místě, kde jubilant žije.
ČI. 4
Výročí svatby

l. K příležitosti zlaté, diamantové nebo platinové svatby je možné na přání občanů, kteří
mají trvalé bydliště ve městě Beroun, zorganizovat slavnostní obřad v obřadní místnosti
městského úřadu.

2. Slavnostní obřad k výročí svatby organizačně zajišťuje

odbor správní a obecní

živnostenský úřad.

3. Manželský pár obdrží při slavnostním obřadu k výročí svatby od zástupce města, který je
oprávněn přijmout prohlášem o uzavřem manželství, věcný
(zpravidla dárkový balíček a květinový dar).

dar v hodnotě 1000, - Kč

ČI. 5
Účinnost

l. Nabytím účinnosti těchto pravidel se mší Pravidla pro poskytovám věcných darů
občanům města při
dne 11. 01. 2016.

významných životoích událostech, která vydala Rada města Beroun

2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01.01.2020.

^Lu
RNDr. Soňa Chalupová
starostka města

