Obec Vlčnov
Rada obce Vlčnov
Směrnice č. 02/2016,
upravující pravidla pro poskytování darů obcí Vlčnov
Rada obce Vlčnov se na svém zasedání dne 13.05.2016 usnesením č.
R-353/29/14.18 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 35 odst.
2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Směrnici č. 02/2016 upravující pravidla pro poskytování darů
obcí Vlčnov (dále jen „směrnice“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Dary se poskytují
směrnici.

občanům

za

podmínek

uvedených

v

této

2. Jednotlivé dary jsou poskytovány:
(a) při narození dítěte, a to při příležitosti Vítání
nových občánků obce;
(b) při zahájení povinné školní docházky dítěte;
(c) rodičům krále při Jízdě králů;
(d) legrůtům a děvčatům daného roku Jízdy králů;
(e) při dožití životního jubilea (80, 85, 90 let a dále
každého dalšího roku)
(f) za občana, který je celoročně umístěn v sociálním
zařízení mimo obec Vlčnov poskytujícím služby, které
neposkytuje Charitní dům ve Vlčnově.
3. Příjemcem darů je obdarovaný, v případě
obdarovaných
je
příjemcem
jeden
z rodičů
obdarovaného, nebo jeho zákonný zástupce.

nezletilých
nezletilého

4. Dar je poskytován na základě darovací smlouvy.
Čl. 2 Výše darů
1. Dar při narození prvního dítěte činí 4.000,- Kč. Dar při
narození druhého a každého dalšího dítěte činí 6.000,- Kč.
2. Dar při zahájení školní docházky dítěte činí 1.000,- Kč.
3. Dar rodičům krále při Jízdě králů činí 20.000,- Kč.
4. Dar legrůtům a děvčatům daného roku Jízdy králů činí
2.000,- Kč, každému legrůtovi či děvčeti, za splnění níže
stanovených podmínek.
5. Dar při dožití životního jubilea činí 1.000,- Kč.
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6. Dar za občana, který je celoročně umístěn v sociálním
zařízení mimo obec Vlčnov poskytujícím služby, které
neposkytuje Charitní dům ve Vlčnově činí 2.000,- Kč.
Čl. 3 Podmínky pro udělení daru
1. Dar při narození dítěte je poskytován, jsou-li splněny
následující podmínky:
(a) narozené dítě nesmí být starší 12-ti měsíců;
(b) rodiče narozeného dítěte nebo jeho zákonný zástupce
požádá o účast na Vítání nových občánků obce ve
stanoveném termínu na tiskopise, který je přílohou č. 1
této směrnice,
(c) narozené dítěte a matka, případně zákonný zástupce
narozeného dítěte jsou v době narození dítěte, tak i v
době
Vítání
nových
občánků
obce
řádně
přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Vlčnov,
(d) při narození druhého a každého dalšího dítěte se,
v dané rodině posuzuje vždy počet dětí, které jsou
společně s rodiči či zákonnými zástupci řádně přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Vlčnov.
2. Dar při zahájení školní docházky je poskytován, jsou-li
splněny následující podmínky:
(a) poprvé nastoupí do 1. ročníku Základní školy a mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace.
3. Dar legrůtům a děvčatům daného roku Jízdy králů je
poskytován, jsou-li splněny následující podmínky:
(a) legrůt či děvče se musí v kroji společně s královskou
družinou zúčastnit všech oficiálních programů daného roku
Jízdy králů.
4. Dar při dožití životního jubilea je poskytován, jsou-li
splněny následující podmínky:
(a) jubilant je řádně přihlášen k trvalému pobytu v obci v
den dožití jubilea.
5. Dar za občana, který je celoročně umístěn v sociálním
zařízení mimo obec Vlčnov, poskytujícím služby, které
neposkytuje Charitní dům ve Vlčnově, se vyplácí sociálnímu
zařízení, ve kterém je občan umístěn, jsou-li splněny
následující podmínky:
(a) podání žádosti;
(b) čestné prohlášení o celoročním pobytu v zařízení občana
Vlčnova, který byl hlášen k trvalému pobytu v obci Vlčnov
v den přijetí do zařízení.
6. Všechny dary poskytované dle této směrnice mohou být
obdarovanému, v případě nezletilého obdarovaného, jeho
rodičům či zákonnému zástupci poskytnuty pouze v případě,
že u nich nejsou evidovány nedoplatky či dluhy vůči
poskytovateli
daru
nebo
jím
zřízeným
příspěvkovým
organizacím.
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Čl. 4 Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Na poskytnutí darů dle této směrnice není právní nárok. V
pochybnostech o poskytnutí daru rozhoduje Rada obce Vlčnov,
svým usnesením, proti kterému není přípustný opravný
prostředek.
2. Nabytím

platnosti a účinnosti této směrnice se zrušuje
Směrnice č. 01/2016, upravující pravidla pro poskytování
darů obcí Vlčnov ze dne 26.02.2016.
Čl. 5 Platnost a účinnost

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Radou
obce Vlčnov.

Jan Pijáček
starosta obce Vlčnov
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