SEZNAM OCENĚNÝCH OSOB
28.10.2014 – předáno 9 medailí (RMM č. 17 dne 29.09.2014, usn. č. 377/14)
01. Ing. Josef Horký
02. Ladislav Kalina
03. Mgr. Ivana Stráská
04. Ing. Ladislav Setikovský
05. Mgr. Anděla Maršálková
06. MVDr. Karel Paleček
07. Mgr. Jakub Berka
08. Mgr. Josef Novotný
09. ak. soch. Vladimír Oppl
Červenec 2015 – předána 1 medaile (RMM č. 16 dne 15.07.2015, usn. č. 304/15)
10. Václav Voříšek
Srpen 2015 – předána 1 medaile (RMM č. 17 dne 12.08.2015, usn. č. 331/15)
11. František Doubek (in memoriam)
28.10.2015 – předány 4 medaile (RMM č. 22 dne 14.10.2015, usn. č. 422/15)
12. Ludvík Szingert
13. Ladislav Jakimjuk
14. Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
15. Jaroslav Vodňanský
28.10.2016 – předáno 5 medailí (RMM č. 23 dne 19.10.2016, usn. č. 425/16)
16. Bc. Zdeněk Herout
17. Jiří Krejčí
18. Jiří Krampera
19. Ing. Jaroslav Matějka (in memoriam)
20. Jan Ivičič
28.10.2017 – předány 4 medaile (RMM č. 19 dne 04.10.2017, usn. č. 365/17)
21. Jan Humpál
22. Martin Komárek
23. Ing. Jiří Lesák
24. Jan Polata
28.10.2018 – předány 3 medaile (RMM č. 21 dne 24.10.2018, usn. č. 408/18)
25. MUDr. Pavel Hauer
26. Jindřich Jelínek
27. Margita Vanická
28.10.2019 – předány 4 medaile (RMM č. 22 dne 14.10.2019, usn. č. 339/19)
28. Mgr. Jana Beránková
29. MUDr. Radovan Köhler
30. Marie Marchelová
31. Karel Procházka

28.10.2020 – předány 2 medaile (RMM č. 23 dne 19.10.2020, usn. č. 363/20)
32. Václav Procházka
33. MUDr. Ing. Vladimír Dvořák
28.10.2021 – předány 4 medaile (RMM č. 23 dne 11.10.2021, usn. č. 341/21)
34. PhDr. Pavel Břicháček
35. Jan Kotrbáček
36. Vladimír Šindelář
37. Ing. Josef Veverka (in memoriam)

Pravidla pro udělování pamětních medailí města Milevska
Pamětní medaile
Město v roce 2014 vydalo emisi padesáti kusů stříbrných pamětních medailí o průměru 50 mm
s označením „CUM GRATIA MAGNA CIVITATIS MILEVSKO“ neboli „S VELKÝM
DÍKEM MĚSTA MILEVSKA“ a letopočtem ANNO 1184.
Tato pamětní medaile se ve formě daru uděluje rozhodnutím rady města významným
osobnostem se zásluhami o město zejména v oblasti politiky a veřejné správy, kultury, sportu,
hospodářského rozvoje a podnikání, vědy a školství, mezinárodní spolupráce a dalších oblastí.
Návrhy na udělení
Návrhy na udělení podávají občané písemně prostřednictvím sekretariátu starosty města (lze i
elektronickou poštou). Návrh musí obsahovat alespoň stručné zdůvodnění, navrhovatel nesmí
být anonymní. Pamětní medaili lze udělit i „in memoriam“. Informace o přijatých návrzích je
neveřejná.
Rámcová kritéria pro udělení
Pamětní medaile se uděluje osobám, které obohatily některou z oblastí veřejného života a
přispěly k posílení a šíření dobrého jména města Milevska tím, že zejména:
a) významně vynikly svou činností, dílem nebo mimořádným skutkem,
b) dlouhodobě úspěšně působily ve prospěch města a jeho veřejného života (obvykle za
předpokladu, že již své aktivní působení v dané oblasti ukončily).
Udělení
Tato pamětní medaile se ve formě daru uděluje rozhodnutím rady města. Informace o udělení
je neveřejná až do okamžiku předání medailí. Pokud některé navrhované osobě nebyla pamětní
medaile radou města udělena v témže kalendářním roce, v němž byla podána, při dalším
rozhodování o udělení se k ní již nepřihlíží.
Předání
Pamětní medaile předává starosta nebo místostarosta města obvykle při oslavách státního
svátku 28. října. Pamětní medaile je předávána spolu s doprovodným grafickým listem.
Evidence a zveřejnění
Město vede knihu udělování pamětních medailí (v ní jsou evidovány i veškeré návrhy) a veřejně
přístupným způsobem (na internetových stránkách) seznam osob, kterým byla pamětní medaile
udělena.

