Příspěvek na narozené dítě

Zastupitelstvo obce Malá Morava touto vnitřní směrnicí stanoví pravidla pro poskytnutí
nenávratného příspěvku na narozené dítě, dále jen „příspěvku“.
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Příspěvek není sociální dávkou, jedná se o příspěvek Obce Malá Morava.
2. Příjemci příspěvku jsou zákonní zástupci narozeného dítěte.
3. Zákonným zástupcem pro účely příspěvku se rozumí:
 matka a otec dítěte, narodí-li se dítě do manželství nebo
 pouze matka, není-li otec znám nebo se dítě narodilo mimo manželství a matka jej
vychovává nebo
 pouze otec, v případě, že mu bylo dítě svěřeno do péče
Čl. II.
Podmínky pro vyplacení příspěvku
Zákonnému zástupci dítěte může být poskytnut nevratný příspěvek ve výši 12.000 na
každé narozené dítě při splnění následujících podmínek:
 alespoň jeden ze zákonných zástupců má trvalý pobyt v obci Malá Morava minimálně
jeden rok před narozením dítěte a v obci se také prokazatelně trvale zdržuje
 dítě je po narození přihlášeno k trvalému pobytu v obci Malá Morava a v obci se také
prokazatelně zdržuje
 při nástupu do MŠ Malá Morava má alespoň jeden ze zákonných zástupců a dítě trvalý
pobyt v obci od narození dítěte a v obci se prokazatelně trvale zdržuje
 zákonný zástupce a dítě jsou občany ČR
 zákonní zástupci dítěte nesmí mít vůči obci a jí zřízeným nebo založeným organizacím
žádné splatné závazky

Čl. III.
Poskytnutí příspěvku
1. Příspěvek se při splnění podmínek poskytuje následovně:
 první část příspěvku ve výši 6.000,- Kč po narození dítěte
 druhá část příspěvku ve výši 6.000,- Kč při nástupu dítěte do MŠ Malá Morava při
dodržení podmínky trvalého pobytu dítěte v obci
2. Na příspěvek není právní nárok.
Čl. IV.
Způsob výplaty
Zákonný zástupce dítěte vyplní před poskytnutím každé z obou částí příspěvku Žádost o
příspěvek s doložením příslušných dokladů (rodný list, potvrzení o nástupu do MŠ Malá
Morava, průkazy totožnosti zákonných zástupců) a to do 1 roku věku dítěte, respektive do 1
roku po nástupu dítěte do MŠ Malá Morava.
Čl. V.
Sankce
V případě porušení podmínek pro poskytování příspěvku v době jednoho roku od narození,
respektive do jednoho roku po nástupu dítěte do MŠ Malá Morava jsou zákonní zástupci
povinni celý příspěvek vrátit, a to do 60-ti dnů ode dne porušení.
Čl. IX.
Účinnost směrnice
Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2012 a byla schválena Zastupitelstvem obce
Malá Morava dne 8.9.2011 usnesením č. 2011/05/25.
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