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Příloha č. 1 k Usnesení č. 1/U/FZR/2013 
Poroty soutěže „Pilíř Ratibořska”  
ze dne 31.1.2013. 

 
 
 
 
 

DODATEK 

KE SMĚRNICÍM PRO UD ĚLOVÁNÍ CENY 

„PILÍ Ř RATIBOŘSKA” 

ze dne 2.3.2009 

 

§ 1. 
 
Ve Směrnicích pro udělování ceny „PILÍŘ RATIBOŘSKA” ze dne 2.3.2009 (konsol. znění ze 
dne 17.3.2011) vstupují v platnost následující změny: 
 

1) v § 1 odst. 2 se nahrazuje tímto zněním: 
„2. Cena je vyjádřením ocenění významných úspěchů a výsledků firem, institucí a 
fyzických osob, dále uváděných jako „Subjekty”, které se v širším slova smyslu zasloužily 
o společenský a hospodářský rozvoj Ratiboře a Ratibořského okresu a rovněž i o 
přeshraniční polsko-českou spolupráci”. 
2) v § 3: 
a) bod 2  zní takto: 
„Porota je zastoupena 11 členy, kteří byli ustanoveni:  

a)  Dozorčí radou RIG (Ratibořská hospodářská komora) - 3 osoby, včetně předsedy  
 b)  Primátorem Města Ratiboř -2 osoby 
 c)  Přednostou Ratibořského okresu -2 osoby 
 d)  Cechem různých řemesel -1 osoba 
 e)  Laureátem předchozích ročníků Soutěže – 1 osoba 
 f)  Zástupci Okresní hospodářské komory Opava – 2 osoby”. 
b)  v bodě 3 se ruší obsah ve znění: „-výhradně působících na území Ratibořského 
okresu”. 
 
3) v § 4: 
a) v bodě 2 obsah znění: „Porota uděluje cenu pěti Subjektům.” se nahrazuje tímto 

zněním: „Porota může udělit cenu šesti tuzemským Subjektům a dvěma z české 
strany.” 

b) V bodě 3 se přidává písmeno I ve znění: 
„i) u českých Subjektů je požadována přeshraniční spolupráce.” 
 

4) v § 5 se přidává odst. 5 ve znění: 
„5. Kritéria hodnocení, o nichž se hovoří v odst. 4, nejsou závazná pro české 
Subjekty.” 
 

5) v § 6 v odst. 1 se přidává písmeno c ve znění: 
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„c) Hospodářská komora Opava po dohodě s Městem Opava.” 
 

6) v § 9 se přidává obsah ve znění: „V případě Subjektů z České republiky: Předseda  
Komory Opava a Primátor Statutárního města Opava.” 

 
 

§ 2. 
 
Dodatek je platný do 31.12.2013. 
 
Ratiboř, dne ……………………….. 
 

Podpisy 
 
 
Jméno a příjmení     Podpis 
 

1. ………………………………………..  …………………………………….. 

2. ………………………………………..  …………………………………….. 

3. ………………………………………..  …………………………………….. 

4. ………………………………………..  …………………………………….. 

5. ………………………………………..  …………………………………….. 

6. ………………………………………..  …………………………………….. 

7. ………………………………………..  …………………………………….. 

8. ………………………………………..  …………………………………….. 

9. ………………………………………..  …………………………………….. 

10………………………………………..  …………………………………….. 

 
 


