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Úvod

Tato pravidla upravují poskytnutí finančního daru městem Žamberk pro děti narozené od data
01.10.2006 včetně, které mají trvalý pobyt v Žamberku.

2

Podání žádosti

Rodiče dítěte, resp. jeden z rodičů dítěte podá žádost o finanční dar na předepsaném tiskopise
v sekretariátu starosty nebo na podatelně Městského úřadu Žamberk, příp. poštou. Formulář
žádosti je umístěn na webových stránkách města, je též k dispozici při Vítání občánků.
Žádost o finanční dar musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu dítěte,
b) jméno příjmení a místo trvalého pobytu rodiče
c) číslo účtu žadatele, na který bude dar vyplacen (finanční dar se vyplácí v hotovosti pouze
ve výjimečných případech)
Každý žadatel je povinen ve své žádosti uvést pravdivé a úplné údaje.
Uvedené osobní údaje město zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

3

Podmínky nároku na finanční dar

Nárok na finanční dar má dítě, které se narodilo od data 01.10.2006 včetně, a má ode dne
narození do dne výplaty daru trvalý pobyt v Žamberku, alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt
v Žamberku nejméně 2 roky nepřetržitě před uzavření darovací smlouvy a nebyl za posledních 24
měsíců veden v Seznamu dlužníků města Žamberk.
Podmínkou nároku na vyplacení finančního daru je písemný souhlas rodičů (jednoho z rodičů)
s tím, že město Žamberk je oprávněno zkontrolovat údaje uvedené v žádosti, tj. údaje o narození
dítěte a jeho přihlášení k trvalému pobytu, resp. trvání trvalého pobytu, a dobu délky trvalého
pobytu rodičů, resp. jednoho z rodičů.

4

Výše finančního daru

Výše finančního daru činí 5 000 Kč/jedno dítě a vyplatí se jednorázově.

5

Poskytnutí finančního daru

Nárok na výplatu finančního daru vzniká splněním podmínek stanovených těmito pravidly pro vznik
nároku na finanční dar.
O poskytnutí finančního daru rozhoduje rada města.
Finanční dar vyplácí finanční odbor Města Žamberka na základě uzavřené darovací smlouvy.
Finanční dar se poukazuje na účet příjemce, pouze výjimečně v hotovosti, a to do 30 dnů od
uzavření smlouvy.
Příjemcem finančního daru jsou rodiče dítěte, resp. ten z rodičů, který splňuje podmínky nároku
na finanční dar.
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Nárok na výplatu finančního daru zaniká, pokud do 3 měsíců ode dne rozhodnutí rady města o
poskytnutí finančního daru nebude ze strany rodičů (jednoho z rodičů dítěte) uzavřena darovací
smlouva.
Nárok na finanční dar zaniká, nebyla-li podána žádost do 1 roku dítěte.
Finanční dar náleží dítěti jen jednou.

6

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla schválila Rada města na svém jednání dne 17.05.2018

7

Přílohy

Žádost o finanční dar
- děti.doc

Řízení výtisků
Název a pořadí výtisku

Médium
(papír, databáze, audio kazeta….)

Za výtisk odpovídá

Místo uložení

SAM 3221

digi

vedoucí PRAV

předpisy města PMD

SAM 3221

digi

vedoucí PRAV

web

SAM 3221 – výtisk 01

papír

vedoucí PRAV

registr předpisů
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