
Pravidla pro přiznání příspěvku na dítě v obci Jíloviště v roce 2015 

 

1. Okruh oprávněných osob 

Příspěvek na dítě v obci Jíloviště (dále jen příspěvek) náleží při splnění dále stanovených 
podmínek pouze fyzické osobě, která v měla v roce 2015 nárok na přídavek na dítě dle zákona o 
státní sociální podpoře v platném znění (zákon 117/1995 Sb.). 

2. Podmínky nároku na výplatu příspěvku 
 
a) Žadatel podá kompletně a pravdivě vyplněnou žádost o příspěvek na Obecní úřad Jíloviště na 

každé oprávněné nezaopatřené dítě (viz příloha číslo 1). 

b) Žadatel o příspěvek a nezaopatřené dítě mají trvalý pobyt v obci Jíloviště. 

c) Žadatel a dítě v obci trvale žijí. 

d) Žadatel prokáže, nárok na pobírání příspěvku na dítě v roce 2015, a to kopií rozhodnutí o přiznání 
přídavku na dítě Úřadem práce. 

e) Nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem v roce 2015 dosáhlo nebo dosáhne 
tří let a nepřesáhlo v den podání žádosti sedmi let (dále jen dítě).  

f) Žádost je podána nejpozději 20. 11. 2015 

g) Sociální výbor a zastupitelstvo obce žádost o příspěvek schválí. 

3. Výplata příspěvku  

Příspěvek se vyplácí na účet žadatele, uvedený v žádosti o příspěvek vždy k 15. každého měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla podána žádost, kterou sociální výbor a 
zastupitelstvo schválilo.  

4. Výše příspěvku 

Příspěvek se vyplácí jednorázově ve výši 10 000 Kč na první dítě, na které byl příspěvek přiznán. 
Na každé další dítě, na které byl na příspěvek přiznán, se vyplácí 5 000 Kč. 

5. Závěrečné ustanovení 

Obecní úřad Jíloviště si vyhrazuje právo rozhodnout do konce roku 2015, zda bude vyplácet 
příspěvek i na další kalendářní rok. Jeho případná výplata je podmíněna schválením zastupitelstva 
a rozpočtu na rok 2016. V případě, že se rozhodne nevyplácet příspěvek, uveřejní toto rozhodnutí 
na veřejné místo nejpozději do konce roku 2015. 

Tato pravidla příspěvku na dítě byla schválena na zasedání zastupitelstva dne 29.7.2015 
usnesením číslo 2b/12/2015 

 

V Jílovišti 1. 8. 2015 

       Ing. Vladimír Dlouhý 

       Starosta obce Jíloviště 



 

Ž Á D O S T 

o poskytnutí příspěvku na nezaopatřené dítě Obecnímu úřadu Jíloviště, Pražská 81, 252 02. 
 

Žadatel: 
 
Příjmení: Jméno: 

Datum narození: Stav: 

Trvalé bydliště: 

Telefon: e-mail: 

 
Nezaopatřené dítě: 
 
Příjmení: Jméno: 

Datum narození:  

Trvalé bydliště: 

 
• Žádám o příspěvek na dítě v obci Jíloviště (dále jen příspěvek) a jeho výplatu na účet  

 

Číslo účtu: Kód banky: 
 
 
Žadatel o poskytnutí příspěvku prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Dále 
souhlasí, aby Obecní úřad v Jílovišti mohl nakládat s  poskytnutými osobními údaji ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a jejich zpracováním pro 
účely jednání o poskytnutí příspěvku a mohl dále ověřovat skutečnosti uvedené žadatelem 
v žádosti. V případě uvedení nepravdivých údajů, které by měly vliv na přiznání nároku na 
příspěvek je žadatel povinen příspěvek neprodleně vrátit na účet OÚ Jíloviště 
174002065/0300. 
 

                                 Podpis žadatele 
 
…………………………………………..   
  

 
 
V ………………………………… dne:  


