OBEC VLČEVES
Zastupitelstvo obce Vlčeves
Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251
www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz

Směrnice č. 2/2018,
kterou se stanovují a upravují podmínky pro poskytnutí jednorázového
finančního daru obcí Vlčeves při narození dítěte
Zastupitelstvo obce Vlčeves na svém zasedání dne 1.12.2018, schválilo usnesením č.2/25
vydat tuto směrnici, kterou se stanovují a upravují podmínky pro poskytnutí jednorázového finančního
daru (dále jen dar) obcí Vlčeves při narození dítěte (dále jen finanční dar) od 1.12.2018 včetně, které
mají v obci Vlčeves trvalý pobyt.
Článek I.
Obecná charakteristika
1. Finanční dar na narozené dítě není sociální dávkou, jedná se o jednorázový finanční dar Obce
Vlčeves při narození dítěte. Finanční dar při splnění níže uvedených podmínek, obdrží každé živě
narozené dítě bez ohledu na finanční situaci rodiny či počet již narozených dětí.
2. Příjemci finančního daru na narozené dítě jsou zákonní zástupci narozeného živého dítěte.
Finanční dar obdrží společně a nerozdílně.
3. Zákonným zástupcem se rozumí:
- matka a otec dítěte, nebo
- pouze matka, není-li otec znám nebo se dítě narodilo mimo manželství a matka jej vychovává sama,
nebo
- pouze otec, v případě, že mu bylo dítě svěřeno do péče.
Článek II.
Podmínky pro poskytnutí finanční daru
1. Nárok na výplatu finanční daru vzniká splněním podmínek stanovených touto směrnicí a podáním
řádně vyplněné žádosti o finanční dar (příloha č. 1) společně s kopií rodného listu dítěte.
2. Jeden ze zákonných zástupců musí mít nejméně 2 roky před narozením dítěte a v den narození
dítěte trvalý pobyt v obci Vlčeves a prokazatelně se fyzicky trvale v obci zdržovat.
2. Narozené dítě musí mít v obci Vlčeves trvalý pobyt a prokazatelně se v obci fyzicky trvale zdržovat.
3. Prokazatelnost pobytu v obci Vlčeves prokáže zákonný zástupce čestným prohlášením.
4. Nárok na finanční dar nemá zákonný zástupce dítěte, který má trvalý pobyt na ohlašovně O.Ú.
Vlčeves (Vlčeves č. p. 50).
5. Zákonní zástupci dítěte nesmí mít vůči obci v den narození dítěte žádné splatné závazky.
6. O finanční dar lze žádat na každé dítě pouze jednou.
7. Vyplněná žádost o finanční dar musí být na adresu obce Vlčeves podána do 6. měsíců od narození
dítěte.
8. Žádost o poskytnutí finanční daru podává zákonný zástupce dítěte písemně na Obec Vlčeves ve
lhůtě 6 měsíců od narození dítěte, na předepsaném formuláři, který je přílohou této směrnice (příloha
č. 1 této směrnice), kde sdělí číslo bankovního účtu, na který jim budou peníze převedeny. V případě,
že ani jeden ze zákonných zástupců nemá zřízen bankovní účet, uvede v kolonce určené pro číslo
účtu poznámku „výběr v hotovosti.“
9. Rodič a dítě je občanem ČR.

Článek III.
Výše finančního daru a jeho vyplácení
1. Výše finanční daru činí 4.000,-Kč na každé živě narozené dítě.
2. Finanční dar se vyplácí jednorázově.
3. Finanční dar se vyplácí převodem na účet žadatele, který bude uveden v žádosti, nebo v případě,
že ani jeden ze zákonných zástupců nemá zřízen bankovní účet, v hotovosti (v kolonce určené pro
číslo účtu se uvede „výběr v hotovosti.“
4. Finanční dar může být na každé dítě vyplacen pouze jedenkrát.
5. Na finanční dar při narození dítěte není právní nárok.
Článek IV.
Schválení poskytnutí finančního daru
1. O poskytnutí finanční daru rozhodne zastupitelstvo obce.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí starosta nebo místostarosta
po projednání a schválení zastupitelstvem.
2. Směrnice nabývá účinnosti 1.12.2018.
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Michaela Bejblíková
místostarostka obce Vlčeves

...........................................
Josef Volák
starosta obce Vlčeves

