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Cena kulturní komise Rady m ěsta Loun  

 

Z prostředků Kulturního fondu bude udělována cena kulturní komise Rady města Loun. Tato 

cena může být udělena ve třech kategoriích a to za kulturní počin roku, za nejlepší literární či 

odbornou práci o Lounech a za celoživotní dílo. Cena bude udělována zpravidla jednou 

ročně. O jejím udělení bude rozhodovat rada města, na návrh kulturní komise Rady města 

Loun (dále jen „kulturní komise RM“). Udílení této ceny se řídí zvláštním předpisem, který je 

nedílnou součástí těchto pravidel (blíže viz příloha č. 1). Tato cena může být spojena 

s finanční odměnou, kterou na návrh kulturní komise schvalují orgány města (rada města, 

případně zastupitelstvo města). 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato pravidla Rady města Loun č. P1/2016 byla schválena usnesením RM č. 6/2016 ze dne 

11. 01. 2016 a nabývají účinnosti dne 01. 02. 2016.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Radovan  Šabata, v.r.                                                 Mgr. Jan Čermák, v.r. 

    starosta  m ěsta                                                           místostarosta  
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Příloha č. 1 
 

Zvláštní p ředpis pro udílení ceny kulturní komise RM 

 

Článek I 

Úvodní preambule 

Cena kulturní komise RM je udělována ve třech kategoriích: kulturní počin roku, v kategorii o 

nejlepší práci o Lounech a za celoživotní přínos osobám, které se narodily nebo žijí 

v Lounech nebo se významným způsobem podíleli nebo podílí na rozvoji kulturního života v 

Lounech. Cílem této ceny je podpořit kulturní dění, ale také všeobecné povědomí o kultuře 

v Lounech a o minulosti našeho města. 

 

Článek II 

Návrhy na ud ělení ceny kulturní komise RM  

Návrhy na udělení ceny mohou v kategorii kulturní počin podávat formou přihlášky občané 

města, organizace působící ve městě Louny, zástupci církví působící v Lounech, členové 

zastupitelstva a kulturní komise RM (dále jen „navrhovatelé“). Tato přihláška musí obsahovat 

jméno navrhované osobnosti či instituce působící v Lounech a s odůvodněním 

předkládaného návrhu, který posoudí kulturní komise a následně ho předloží radě města. 

Cena se uděluje zpravidla každoročně.  

 

Návrhy se podávají na podatelnu Městského úřadu Louny, Mírové nám. 35, 440 23 Louny 

 

 

Článek III 

Kulturní po čin 

Za kulturní počin mohou být považovány následující oblasti - hudební, taneční, filmové, 

výtvarné, divadelní, publikační a vydavatelské činnosti  

1. Postup:  

Návrhy mohou navrhovatelé předkládat během celého roku. 

O udělení ceny kulturní počin roku rozhoduje kulturní komise RM na základě 

předložených návrhů.  

2. Odměny a ocenění:  

Kulturní komise může doporučit RM, aby z prostředků kulturního fondu byla udělena 

spolu s diplomem oceněnému také finanční odměna. 
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Článek IV 

Sout ěž o nejlepší práci o Lounech 

 

Podmínky účasti soutěže:  

- Středoškolská, bakalářská či diplomová práce může být ze všech vědních oborů a 

musí mít vztah k městu Louny.  

-  Práce musí obsahovat výsledky původního vědeckého výzkumu 

-  Práce (v případě bakalářských a diplomových) musí být obhájena vždy v daném či 

předešlém roce, kdy je přihlášena do soutěže. 

 

Postup pro přihlášení:  

Zaslat elektronickou verzi diplomové nebo bakalářské práce včetně scanu posudků 

vedoucího i oponenta a spolu s přihlašovacími údaji (tj. vyplněnou přihláškou) e-mailem na:  

adresu info@mulouny.cz. Poslední den pro přihlášení prací je 1.10. Soutěžící podáním 

přihlášky uděluje pořadateli soutěže (Město Louny) oprávnění ke zpracování a publikaci 

údajů uvedených v přihlášce.  

 

Postup hodnocení prací:  

V závislosti na počtu přihlášených budou práce hodnoceny v jedné společné nebo ve dvou 

samostatných kategoriích (středoškolské či bakalářské/diplomové práce). Odborná komise 

bude zvolena na návrh předsedy kulturní komise. Komise v prvním kole z přihlášených prací 

vybere ty, které postoupí do dalšího hodnocení. O postupu do druhého kola budou jejich 

autoři vyrozuměni e-mailem. V rámci druhého kola hodnocení budou autoři prezentovat své 

práce před hodnotící komisí, soutěž bude veřejná. Poté hodnotící komise vybere vítěze.  

 

Odměny a ocenění:  

Autoři vítězných prací budou oceněni diplomy a věcnými respektive finančními odměnami. 

Seznam oceněných bude zveřejněn na webových stránkách města.  

 

V případě nejasností v souvislosti s podáním přihlášky se obracejte na tajemnici kulturní 

komise.  

 

Kulturní komise může v souvislosti s udělením ceny doporučit, aby z prostředků kulturního 

fondu byl udělen příspěvek na publikaci nejlepší práce o Lounech. 
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Článek V 

Celoživotní dílo 

 

Cena za celoživotní dílo může být udělena zejména za dlouhodobý přínos v oblasti hudební, 

taneční, filmové, výtvarné, divadelní, publikační a vydavatelské fyzické osobě, která pochází 

nebo žije v Lounech nebo se významným způsobem podílí na rozvoji kulturního života v 

Lounech.  

 

Postup:  

Návrhy mohou navrhovatelé podávat během celého roku, nejpozději však do 1.10. daného 

roku. 

O udělení ceny za celoživotní dílo rozhoduje rada města na návrh kulturní komise RM.  

 

Odměny a ocenění:  

Kulturní komise RM doporučí, aby byla z prostředků kulturního fondu udělena, spolu 

s diplomem, oceněnému také finanční odměna.  


