Pravidla sociálního programu
obce Březnice
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Pravidla pro poskytování darů občanům obce Březnice
platné od 1. 6. 2022
1. Motivační příspěvek k trvalému pobytu v Obci Březnice
Na motivační příspěvek k trvalému pobytu má nárok každý občan ČR, který je přihlášen k trvalému
pobytu v Obci Březnice k 1. únoru daného roku. Příspěvek se vyplácí ve výši 150,- Kč na osobu.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Žádost o motivační příspěvek se podává na předepsaném tiskopise, který žadatel vyplní a
podepíše. Žádost se může podávat za celou společnou domácnost. Tiskopisy jsou k dispozici na
Obecním úřadě Březnice nebo na webových stránkách obce.
Žádost lze podat do 30.4. daného roku buď osobně v úředních hodinách nebo ji doručit poštou,
e-mailem na starosta@obecbreznice.cz. V případě zaslání e-mailem je nutné žádost opatřit
podpisem žadatele.
Příspěvek bude vyplácen na číslo bankovního účtu žadatele uvedené v žádosti nebo bude
vyplacen žadateli hotově na Obecním úřadě v Březnici v úředních hodinách na základě řádně
vyplněné a podepsané žádosti. V případě nevyzvednutí příspěvku vypláceného v hotovosti do
konce kalendářního roku, příspěvek propadá bez možnosti náhrady.
Podmínkou uznání nároku na motivační příspěvek na bydlení je přihlášení občana k trvalému
pobytu v Obci Březnice ke dni 1. 2. daného roku a zároveň včasné zaplacení všech závazků vůči
obci v daném roce (poplatky na komunální odpad, poplatek za psa).
O motivační příspěvek k trvalému pobytu může občan žádat každý rok, vždy je nutné podat
novou žádost.

2. Příspěvek při příležitosti narození dítěte
Výplata příspěvku při příležitosti narození dítěte je jednorázovou formou sociálního příspěvku. Nárok na
jeho vyplacení má každé narozené dítě s trvalým pobytem na území obce Březnice (nebo její části), a to
do jednoho roku věku dítěte. Děti s trvalým pobytem na území obce Březnice, narozené v období od
1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 obdrží nově finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Obec Březnice se podílí na
této částce rovnou polovinou, druhou půlku hradí Jihočeský kraj v rámci dotačního programu na
podporu narozených dětí Jihočeského kraje. Spolu s darem obdrží děti také „Rodný list
Jihočecha“. Obdarování se uskuteční během obřadu vítání občánků.
2.1. O příspěvek žádají rodiče narozeného dítěte. Žádost o výplatu příspěvku při příležitosti
narození dítěte se podává na předepsaném tiskopise, který zákonný zástupce dítěte vyplní a
podepíše. Tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě Březnice nebo na webových stránkách
obce. Totožnost zákonného zástupce bude ověřena na základě předloženého občanského
průkazu, u dítěte se předkládá rodný list. Žádost je zároveň přihláškou ke slavnostnímu
obřadu Vítání občánků, který organizuje Obec Březnice. Podmínkou získání příspěvku
je účast rodiče a dítěte na tomto slavnostním obřadu.
2.2. Žádost o výplatu příspěvku při příležitosti narození dítěte lze podat nejpozději do jednoho
roku ode dne narození dítěte osobně v úředních hodinách na Obecním úřadě v Březnici.
2.3. Příspěvek při příležitosti narození dítěte je vyplacena v hotovosti, na základě řádně uzavřené a
podepsané Darovací smlouvy.

2

3. Dary občanům při dosažení významného životního jubilea
Každý občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci Březnice, při dosažení významného životního
jubilea, obdrží v daném roce dar. Za významné jubileum se považuje dosažení věku 60 let, 65 let, 70 let,
75 let, 80 let a poté každý rok.
Životní jubilea
3.1. 50 let, 55 let – blahopřání, vhozené do schránky.
3.2.
60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a poté každý rok – dárkový poukaz + blahopřání v celkové
hodnotě do 600,- Kč, vše předané obdarovanému osobně po předchozí domluvě u vstupu k jeho
obydlí.
3.3. 100 let – blahopřání + vhodný dárek v hodnotě do 1000,- Kč.

4. Úmrtí občana
4.1 Při úmrtí občana – smuteční kytice v hodnotě do 1500,- Kč, kondolence.

Schváleno zastupitelstvem obce Březnice dne 30. května 2022, číslo usnesení 09/06/2022.

V Březnici 1. června 2022
v.r.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Hrušková Stanislava
starostka obce

