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článek í
úvodníustanovení
pravidla, stanoví postup p i poskytování peněžit ch darťr z rozpoČtu obce Bohatice
tyzicrym nebo právnick m osobám na činnosti vykonávané v oblasti mládeŽe, vzdělávání
á vědy, tělov chovy a sportu, kuItury, zachování kulturního dědictví, podpory rodin,

1. Tyto

sociální péče,zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogov
životníhoprost edí.

ch aktivit a

ochranY

článer 2

Vymezení pojmri

1.
2.
3.

Finančnímdarem se rozumí poskytnutí peněžních prost edkŮz rozpoČtu obce v souladu
se zákonem č. 128l2ooo sb., o obcích (obecní zízeni), v platném znění a zákonem
é.89t2O12 Sb., občansky zákoník ve znění pozdějších p edpisťt.
obecním porodn m se rozumí finančnídar, jímžobec Bohatice p isPÍvá zákonn m
zástupcťrm narozeného dítěte na náklady související s narozením dítěte.
obecním poh ebn m se rozumí jednorázov finančníp íspěvek, kten má pomoci
uhradit naruaoy spojené s pohrbem občana s trva! m bydliŠtěm v obci Bohatice. Tento
p íspěvek je určen tomu, kdo vypraví poh eb.

4. Trval m bydlištěm se

rozumí pojem ,,trval pobyt" podle zákona Č.133/2000 Sb.,
rodnl
ch číslecha o změně některych zákon , ve znění PozdějŠÍch
a
Óbyvate!
evidenci
o
p edpisťt.

O

1.

2.
3.
4.
5.

ělánek 3
becně záv azná pravid la

Finančnídar lze poskytnout fyzické i právnické osobě, která nemá ke dni podání Žádosti
splatné závazky po splatnosti vťrčiobci Bohatice.
o finančnídar mohou požádat fyzické a právnické osoby se sídlem jin m neŽ v obci
Bohatice, pouze v tom p ípadě, pokud jejich činnost prokazatelně do zemí obce
Bohatice zasahuje
o finančníprostredky z rozpočtu obce Bohatice se žádá na základě predePsaného
formulá e (vyjma darťr k životnímu jubileu).

Finančnídary (vyjma porodného, finančního daru k životnímujubileu a Poh ebného)
jsou poskytovány na základě darovacích smluv uzav enl ch podle zákona é. 89l2O12
Sb., občanski zákoník.
Finančnídar se poskytuje bezhotovostním p evodem na bankovní ěet Príjemce
finaněních prost edků, nebo v hotovosti na pokladně obce, v tomto p íPadě vŠakdo v Še
max. 5 000,-Kč.

článer +

Oblasti poskytnutí finančníhodaru

1. obec ze svého rozpočtu poskytuje
a) pinarozenídítěte;
b) p i dosaženi životního jubilea;
c) pri mrtí;

finančníprost edky p i těchto Životních událostech:

2.

Obec ze svého. rozPoČtu poskytuje finančníprost edky na podporu akcí a činností

v těchto oblastech:

a)

kulturní a vzděIávací (kulturní akce, podpora dětí a mládeže, volnočasové
aktigty
občan apod.);

b) sportovní (na sportovní činnost a jednotlivé sportovní akce);

c)

sociální a zdravotní stužby.

článek s
Pravidla Pro Poskytování finanČníchdarrj p i narozeni dítěte obecní porodné
1.

Obecní Porodné (dále jen porodné) se poskytuje ve v ši 2.ooo,_ Kě na jedno narozené
živédítě (v p ípadě vícerčatse porodné násobí počte, octi).

Žadatelé i P Íjemci porodného jsou zákonnizástupci narozeného živéhodítěte.
3. ZákonnYmi zástupci dítěte jsou osoby uvedené v rodném listě
dítěte, nap .:
a) matka a otec dítěte, narodÍ-li se dítě do manželstvíanebo je_!i otec spolehlivě zjištěn;
b) pouze matka, není-li otec uveden;
c) pop ípadě pouze otec, pokud dojde k umrtí matky p i porodu.
4. Podmínky pro poskytnutí (vyplacení) porodného:
a) narozené dítě (děti) musí mít trvaté bydliště v obci Bohatice;
b) zákonn zástuPce dítěte musí mít trvalé bydliště (pop . p echodn pobyt u cizincťr)
v obci Bohatice nejméně 2 roky nep etžitě p}ed narozením dítěte (oéiti);
c) zákonn zástupce musí o porodné požádat prost ednictvím žádoŠti,Řoe sdělí ridaje
nutné Pro v Platu Porodného a dá obci Bohatice písemn souhlas ,obiě" k oprávnění
'o
zkontrolovat ridaje uvedené v žádosti, tj. ridaje
naroŽení dítěte a jeho prinlaseni
k trvalému PobYtu, resp. trvání trvalého póbytu,-a dobu délky trvatého pobytu rodiče;
d) ke dni Oo{ni Žádosti o porodné nesmí mít zákonnl zástupóe dítěte (ani jóden z nich)
trvalé bydliště na ohlašovně (tedy v síd|e oú aonatice);
e) moŽnost Podání Žádosti o porodn é zaniká, nebyla-li podána žádost do 1 roku dítěte.
5. VYP]něnou a Podepsanou Žádost včetně p í|oh podává žadatel v kancetá
i oú Bohatice
osobně, PoŠtouna adresu Obec Bohatice, Bohatice79, pSč: 47o 02 česká Lípa. Žaáóst
lze Poslat elektronicky za . podmínky, že žádost bude podepsaná Žaručenl m
elektronick m PodPisem, anebo bude doručena datovou schránkou, znéjícína
;méno
žadatele.
2,

Tato pravidla se vztahují na děti narozené po
7. Na porodné není právní nárok.
6.

1

.

4.2o1g.

článek 6
Pravidla Pro poskytování finaněních dar p i dosaženíživotního jubilea
1,

2,

FinanČnídar k vyznamn m Životním jubileím se občanťrm s trval m bydlištěm v obci
Bohatice Poskytuje ve v ši 500,- Kč a to p i vliročínarození 60, 7Ó, 75,80, 85, 90, 95,
100 let.
Jubilant musí mít ke dni

v

3.

ročítrva!é bydliště v obci Bohatice nejméně jeden rok.
FinanČnídar k v znamn m životnímjubileím bude p edán oprávněnym zástupcem obce
Bohatice p i osobní návštěvě jubilanta.

4.

Na finanění dar není právní nárok.

článek z
pravidla pro poskytování finaněních darri p i rimrtí - obecní poh ebné
1.

2,

obecní poh ebné (dále jen pohrebné) se poskytuje jedn orázově a to ve v Ši5.000,- KČ.
pohrebné je určeno k ěástečné rjhradě nákladťr spojen ch s poh bem obČana, jenŽ měl
trvalé bydliště v obci Bohatice.

Podmínky pro poskytnutí (vyplacení) pohrebného:
a) posleoni'trvaÍé bydliště (pop . p echodni pobyt u cizincŮ) zesnulého musí bVt
nejméně2 roky nóp etžitě p ed jeho rjmrtím v obci Bohatice, ne vŠakna ohIaŠovně
(tedy v sídle OÚ gonatice);
b) narór na vl platu poh ebného má pouze ten, kdo prokáŽe , Že Poh eb vYPravil
a p edložío tom doklad (dá!e jen žadatel);
musí o poh ebné požádat prostrednictvím žádosti, kde sdělí Údaje nutné
žadatel
c)
pro v platu poh ebného;
d) možňost podání žádosti o pohrebné zaniká, nebyla-li žádost podána do 6 měsícťt
od vypravení poh bu.
4. Vyplněnou a podepsanou žádost včetně p íloh podává žadatel v kanceIá i OÚ Bohatice
ošóonc nebo poštou na adresu Obec Bohatice, eonatice 79, PSČ: 47O 02 Česká LÍPa.
žáoost lze poslat eIektronicky za podmínky, že žádost bude podePsaná zaruČen m
elektronick m podpisem, anebo bude doručena datovou schránkou, znéjícína jméno
žadatele.

3,

5.

'

Na poh ebné není právní nárok.

článer 8

pravidla pro poskytování finančníchdarri jin m Žadatelrim
1,

2.
3.

4.

Finančnípodporu lze poskytovat fyzick m osobám, obČanskym sdruŽením, sPolk m,
jinak
humanitárním organizacím a jin m právnickym a fyzick m osobám zaloŽenYm nebo
vznikl m a registrovanym v CR (dáIe jen ,,žadatel").
žadatelem o finančnípodporu nemťržebl t obchodní spoleČnost s větŠinov m Podílem
obce, p íspěvková organizace

z ízená obcí a politické strany.

žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazkY vťrěi státu,
zdravotním pojišťovnám, obci Bohatice a proti žadateli nebylo zahájeno insolvenČní
ízení.
žádosti se podávají v písemnépodobě a doručujíse osobně nebo poŠtouna adresu:
obec Bohaťice, Bo'hatice79, pSČ: 47o 02 Česká Lípa. Žádost lze poslat elektronicky za
podmínky, že žádost bude podepsaná zaručen m elektronickyim podpisem, anebo bude

doručena datovou schránkou, znéjícína jméno žadatele, je-li žadatel firma, tak datovou
schránkou, znějící na firmu.
5. Na jedno rázové akce lze poskytnout dar maximálně do v Še20.000,- KČ (sIovY: dvacet
tisíi korun česk ch). V p ipadě konání akce mimo ádného v znamu pro obec, m Že b t
poskytnut jednorázovy dar i nad 20.000,- Kč.
poskytnutí daru v celkové v ši do 20.00O,- Kč pro jednotlivého Žadatele, rozhoduje
starosta obce, o poskytnutí daru v celkové v ši nad 20.000,- KČPro jednotlivého
žadatele rozhoduje zastupitelstvo obce Bohatice.

6.

o

7.

p i posuzováni žádostí bere schvalovací orgán z etel zejména na:

o
o
.
.
.

ěinnost a akce jsou vykonávány p evážné pro občany Bohatic;
podporu aktivit dětí a mládeže;
pravidelnou zavedenou akci;
pravidelnou vyvíjenou ěinnost žadatele;
členskou základnu / počet ričastníkakce;

.
'
o
9,

kvalitu d íve uspo ádan ch akcí;
zhodnocení d íve poskytnutého daru (způsob využitía vy ětování);
společenskou pot ebnost.

smlouvy. Nebude-li podpora žadateli schválena, bude o této skutečnosti
informován.
Rozhodnutí ohledně odmítnutížádosti o finančnídar je konečné.
obec není povinna
zdťrvodňovat rozhodnutí
p idělení, neposkytňuii nebo sníženípožadovaného
finančníhodaru.

o

10, FinanČníProst edkY budou žadateli poskytnuty na
záRladé uzav ené smlouvy v termínu
stanoveného ve smlouvě a to bezhotovostním p evodem na ričet žadatete.

článek g
závěreéná ustanovení
1

1,

Na .PoskYtnutí finanČnípodpory není právní nárok

v požadovanév ši.

a

nemusí byt poskytnuta

12,V odťrvodněn ch PríPadech si obec vyhrazuje možnost postupovat
odllšně od těchto
pravide!.
13,

z

Tato Pravidla Pro Poskytování finančníchdarťr rozpočtu obce byla schválena
ZastuPitelstvem obce Bohatice na svém ve ejném zasedání dne 19. 3. 2o1g_
usnesením
é. 1312019 a nabi vají ptatnosti a rjčinnosti dném 01. 04.2o1g.

SouČasně se ruŠÍPravidla pro poskytování darťr obcí Bohatice stanovená
usnesením č. Ad.2
a č. Ad.3 ze dne 8.1 .2008 a usnesením č. 1oA ze dne 26.7 .2012.

V Bohaticích dne

1

.

4,2019

3IrTča
Ji í Kováč

starosta obce

Prílohy:
Žáoost o poskytnutí porodného z rozpočtu obce Bohatice
Žaoost o poskytnutí poh ebného z rozpočtu obce Bohatice

.
o

#J

lrOiri"u" Yu*ir.oua
místostarostka obce

W
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OBECNÍ PORODNÉ
žÁoosr o posrwruurí ponoonÉno z nozpočTu oBcE BoHAT|CE

(dětÍ).
zaoort o on"*í porodné mohou podat pouze zákonnízástupci narozeného dítěte
zákonn, mi zástupcijsou osoby uvedené v rodném listě dítěte (matka, otec).

MATKA:
Jméno, p íjmeníadatum nar.:
Adresa trvalého pobytu:
OTEC:

Jméno, p íjmeníadatum
Adresa trvalého pobytu

na r.:

:

oírĚ:

*o,

p íjmení a datum nar.:

Adresa trvalého pobytu

:

Jméno, p íjmeníadatum nar.:
Adresa trvalého pobytu:
Obecní porodné žádáme vyplatit:

!
!

na běžn, ričet - čísločtu (včetně kódu ba
v hotovosti na pokladně OÚ.

prohlašujeme, že k dnešnímu dni nemáme žádné závazlly po splatnosti v Čiobci Bohatice a jsou
nám známa ,,Pravidta pro poskytování obecního porodného".
dítěte
Souhlasím s tím, aby obec Bohatice zkontrolovala dgje uvedené v Žádosti, tj. ridaje o narození
pobytu
trvalého
délky
pobytu,
dobu
a
trvání
resp.
$valého
a jeho p ihlášení k trvalému pobytu, '--|-"' t
rodičťr,resp. jednoho z rodičrj.
,*
V Bohaticích dne

.2O

" tť"o, :i,
.

l;,

"'*

podpisy zákonn, ch zástupcri

ridai mnou poskytnutrich správci osobních
souhlasím se shromaždbváním. uchováváním (archivováním) a zpracováváním osobních
jen ,,správce"), Souhlasím stím, abY mé osobní ridaje bYlY
(dále
také
Lióa
č"rká
o,
Á:47o
je
Bohatice
Bohatice,
obec
m
ridaj , kter
poskYtnutí (vYPlacenÍ) obecního Porodného,
zpracovány a použity správcem a jeho zaměstnanci, Tento souhlas ie dáván za riČelem
jméno, príjmení,datum narozenÍ, trval'i PobYt, jméno, P ÍjmenÍ, datum
i,
tj,
formulá
vtomto
obsažené
ridaje
rozumí
se
udaji
osobními
zPracovávat manuálně (PÍsemně) i strojově
narozenídítěte, apod. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. osobní daje bude správce
prohlašuje, Že bude zpracovávat,
prost ednictvím počítača počítačovlichprogramťr a lze je zp ístupnit t etím osobám. správce
riČelu a Po skartaČnídobu, Jsem
uvedeného
pro
naplněnívriŠe
nutném
nezbytně
a
času
v
rozsahu
rldaje
osobní
shromaždbvat a archivovat
je
a jsem oPrávněn/a jej
dobrovolnli
zákonem
se
v
souladu
udělen
ridajri,
si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním osobních
kdykoliv odvolat. Odvolánísouhlasu musí brit učiněno písemně,
Souhlas udělen dne:

_,_.2O_

Podpisy osob udělujici souhlas:

matka dítěte

otec dítěte

OBEC BOHATICE

OBECNÍ ÚŘap BOHAIICE' Bohatice 79,470 02Česká Lípa2
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OBECNÍ POHŘEBNÉ
ŽÁoosr o PosrvrNurí poHŘrsNJÉHo z nozpočTu oBcE BoHATIcE

Žádost o obecní poh ebné rtZ"

o.

ldentifikačnírídaje zesnu tého:
Jméno, p íjmení a datum mrtí.:
Adresa posledního trvalého pobytu:

ldentifikačnírídaje žadatele o poh ebné:
Jméno, p íjmení a datum nar.:
Adresa trvalého pobytu:

Obecní poh ebné žádám vyptatit:

!
!

na běžnri rjčet - čís|oričtu (včetně kódu banky)
v hotovosti na pokladně OÚ.

ProhlaŠuji,Že k dneŠnímudni nemám žádnézávazky po splatnosti

známa ,,Pravidla pro poskytování obecního poh ebného''.

V Bohaticích dne

v

či obci Bohatíce a jsou mi

.2O

Podpis žadatele

souhlasím se shromaždbváním, uchováváním (archivo-váníml a zpracováváním
osobních ridairi mnou poskytnutlích správci osobních
ridaj , kter m je obec Bohatice, Bohatice 79, 47o oz Čeir,ri ripa (aete tatO jen
,^sprilvce"). Souhlasím stím, aby mé osobní ridaje byly
zpracovány a pouŽity správcem a jeho zaměstnanci. Tento souhlas je dáván
za rjčelem poskytnutí (vyplacení) obecního poh ebného.
osobními daji se rozumí ridaje obsaŽené vtomto formulá i, tj. jméno, p íjmení,datum narození,
trvalii pobyt, apod. Tento souhlas se
uděluje na dobu neurČitou, osobní ridaje bude správce zpracovávat manuálně (písemně)
i strojově prost ednictvím počítačria počítačovlich
je
zP ÍstuPnit t etím osobám. Správce prohlašuje, že bude zpracovávat, shromaždbvat
Programri a lze
a archivovat osobní daje v rozsahu a
Času nezbYtně nutném Pro naPlnění vliŠeuvedeného ričelu a po skartační
dobu. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním
osobních ridajri, udělenli v souladu se zákonem je dobrovolnli a jsem oprávněn/a jej
kdykoliv odvolat. odvolání souhlasu musí b t učiněno
písemně.

Souhlas udělen

dne.

.2O

Podpis osob udělujícísouhlas:

