PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ FINANČNÍHO DARU NA ZÁKLADĚ DOTACE JIHOČESKÉHO KRAJE
„MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II“
Podpora pro děti ve věku 0-3 let nebo děti pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let






Výše daru na jedno dítě činí 4 000 Kč.
Žádost může podat rodič nebo zákonný zástupce dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí
pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022,
trvale žijících ke stejnému dni ve Velešíně, Chodči, Skřidlech, Boru, Holkově a Velešín Nádraží.
Za trvalý pobyt se pak nepovažuje status dočasné ochrany.
V případě pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ nebo „Příspěvek na
péči“ potvrzených na tiskopisu z Úřadu práce je dar poskytnut bez prokazování dalších příjmů.
V opačném případě je žadatel povinen prokázat výši příjmů všech osob sdílejících společnou
domácnost. V takovém případě musí být čistý měsíční příjem připadající na člena společné
domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč.

Podpora poživatelů (starobního, invalidního důchodu)







Podpora je určena pro poživatele starobního, vdovského nebo invalidního důchodu trvale
žijících ve Velešíně, Chodči, Skřidlech, Boru, Holkově a Velešín Nádraží.
Podpora je určena těm, kteří pobírají příspěvek na bydlení nebo žijí samostatně a pobírají
starobní, vdovský nebo invalidní důchod v maximální výši 16.000,- nebo žijí ve společné
domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případě dalšími osobami a jejich příjem
připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu
max. 12.000,U žadatelů ve starobním a invalidním důchodu (dále jen „důchodu“) je potřeba doložení
aktuálního potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu nebo potvrzení o pobírání
příspěvku na bydlení.
Výše příspěvku u samostatně žijícího poživatele důchodu činí 4000,-, v případě poživatelů
důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti 3000,- na každého člena domácnosti, který je
poživatelem důchodu.

Další společné podmínky pro poskytnutí daru









Zároveň společně posuzovaná osoba včetně žadatele nesmí být déle než 6 měsíců vedena jako
nezaměstnaná na Úřadu práce k datu 1. 8. 2022.
Žadatel ani společně žijící (posuzované osoby) nesmí mít nesplacený dluh (závazek) vůči
městu Velešín a nesmí proti nim být vedeno exekuční řízení.
Finanční dar se poskytuje výlučně na bankovní účet, který žadatel uvede v žádosti, se splatností
do 31. 1. 2023, kdy podmínkou je podepsání darovací smlouvy žadatelem.
Vyplácení daru proběhne po vyhodnocení žádostí a schválení radou města v 2. polovině ledna.
V případě, že se prokáže, že žadatel uvedl nesprávné či neúplné údaje rozhodné pro vyplacení
daru, má povinnost dar bezodkladně na výzvu vrátit městu Velešín.
Žádosti jsou přijímány v kanceláři asistentky starosty paní Lucie Foitlové ode dne 23. 11. 2022
do 15. 12. 2022 a to v úředních hodinách městského úřadu.
Poradenskou činnost poskytuje též paní Lucie Foitlová, v případě nepřítomnosti paní Markéta
Zieglerová.
Podrobnější informace k poskytnutí daru na základě dotace Jihočeského kraje včetně všech
formulářů jsou uvedeny na www.myvtomjihocechynenechame.cz

