Zlínský kraj
Pravidla
ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu
„PRO AMICIS MUSAE“
(Přátelům múz)
Článek 1
Obecná ustanovení
1. V rámci veřejného ocenění a prezentace kulturního života ve Zlínském kraji uděluje Rada
Zlínského kraje ocenění „PRO AMICIS MUSAE“ (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a
podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.
2. Ocenění je udělováno každoročně zpravidla jednomu kandidátovi. Rada Zlínského kraje může
rozhodnout o tom, že ocenění nebude uděleno žádnému z kandidátů, nebo že bude uděleno
ocenění více.
3. Oceněna může být žijící fyzická osoba starší 18 let s vazbou na Zlínský kraj – tj. trvalé bydliště,
místo narození, působení na území kraje.
4. Ocenění je spojeno s předáním výtvarného symbolu a možnou finanční odměnou, kterou
každoročně stanoví Rada Zlínského kraje.
Článek 2
Podávání návrhů
1. Návrh na ocenění mohou podávat občané ČR starší 18 let, zástupci obcí, měst, společenských a
kulturních institucí písemně odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje.
Informace o možnosti podávat návrhy na ocenění „PRO AMICIS MUSAE“ za příslušný
kalendářní rok se zveřejňuje na internetových stránkách Zlínského kraje a na úřední desce
Zlínského kraje. Termín podání návrhů je do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
K později podaným návrhům nebude přihlíženo.
2. Návrh musí obsahovat:
a) jméno fyzické osoby, které má být ocenění „PRO AMICIS MUSAE“ uděleno, datum narození
a adresu jejího bydliště, případně pracoviště,
b) zdůvodnění přínosu kulturnímu rozvoji ve Zlínském kraji, za který je ocenění navrhováno.
3. Návrh na ocenění konkrétní fyzické osobě může být podán opakovaně pouze tehdy, nebylo-li
ocenění této osobě podle návrhu předloženého v předchozích letech již uděleno.

Článek 3
Pravidla pro vyhodnocení
1. Podané návrhy jsou shromaždovány u pověřeného pracovníka odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu Zlínského kraje, který současně plní funkci tajemníka Kulturní komise
RZK.
2. Po uzávěrce projedná podané návrhy komise pro posouzení návrhů jmenovaná k tomuto účelu
Radou Zlínského kraje. Komise připraví návrh na udělení ocenění „PRO AMICIS MUSAE“,
který bude předložen ke schválení Radě Zlínského kraje.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se v plném znění Statut Ceny Zlínského kraje za významný, dlouhodobý, mimořádný a
podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu (ST/07/01/03) schválený dne 10. 2. 2003 č.
usnesení 059/R05/03.
2. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem následujícím po dni schválení Radou Zlínského kraje.

Schváleno Radou Zlínského kraje dne: 1. 8. 2005

č. usnesení: 0643/R16/05

