Pravidla soutěže „Město plné květin“
Rada města Krásná Lípa vyhlašuje pro rok 2020 soutěž
„Město plné květin“.
Účastníkem soutěže se může stát občan, který na území města Krásná
Lípa vlastní byt, obytný dům či rekreační objekt nebo je nájemníkem
bytu a živými květinami si v průběhu vegetační sezóny vyzdobí vnější
okenní parapety či balkony, a to ve směru k městské komunikaci.
Soutěže se mohou účastnit s vhodnou sezonní výsadbou květin
i majitelé či nájemci předzahrádek podél městských komunikací.
Účastníkem soutěže se stává občan:
- osobním vyplněním přihlášky,
- přihlášením jinou osobou (např. sousedem apod.)
- na návrh člena hodnotící komise.
Přihláška do soutěže je k dispozici v podatelně městského úřadu nebo
v kanceláři č. 5 či na www.krasnalipa.cz (v záložce Městský úřad –
Formuláře a žádosti).
Vyplněné přihlášky přijímá podatelna městského úřadu od 15. června
2020 do 15. září 2020. Přihlášky je možné zaslat i elektronicky mailem
na adresu: podatelna@krasnalipa.cz.
Nejpozději do 18. září 2020 pak bude pořízena fotodokumentace všech
přihlášených objektů. Hodnotící komise je tříčlenná, složená
ze starosty města a 2 zaměstnanců MěÚ Krásná Lípa. Hodnocení je
kolektivní a určí 5 výherců, kteří budou odměněni, každý finanční
částkou 1000,- Kč. Na odměnu není právní nárok, návrh hodnotící
komise schvaluje Rada města Krásná Lípa.
Odměna bude vyplacena pouze občanům, kteří nejsou evidováni jako
dlužníci města Krásná Lípa.
Tato pravidla pro vyhlášení soutěže Město plné květin byla schválena
Radou města Krásná Lípa dne 15. 6. 2020, č. usnesení 33 – 28/2020.
V Krásné Lípě dne 17. 6. 2020

Jan Kolář
starosta města

podací razítko

Žádám o zařazení do soutěže města Krásná Lípa v roce 2020
MĚSTO PLNÉ KVĚTIN
Jméno a příjmení soutěžícího:
Adresa:
Květinová výzdoba bude realizována na objektu:
Adresa:
(pokud je odlišná od místa bydliště)

S podmínkami soutěže – usnesení RM č. 33 – 28/2020 souhlasím.
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedené v žádosti uvedl/a pravdivě.
Prohlašuji, že souhlasím (ve smyslu §5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
se zpracováním a užitím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, adresa) za účelem řádného
projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech města Krásná Lípa, a výslovně souhlasím s tím,
aby tyto údaje byly uvedeny a zveřejněny v navazujících dokumentech vyhotovovaných v dané věci.

datum

podpis

DO SOUTĚŽE PŘIHLAŠUJI SPOLUOBČANA
Do soutěže přihlašuji výzdobu objektu č. p.
Jméno a příjmení vlastníka objektu :
Adresa :

podpis přihlašujícího

datum
VÝSLEDEK HODNOCENÍ KOMISE :

datum :
podpisy členů komise

UMÍSTĚNÍ SOUTĚŽÍCÍHO

