Pravidla
pro poskytování sociálních příspěvků a darů obce při významných výročích občanům obce Trnávka
Článek 1
Dary a finanční příspěvky podle těchto pravidel se poskytují občanům Obce Trnávka, kteří nemají vůči obci
žádné nesplněné finanční závazky ani nebyli postihováni za přestupek při porušení obecně závazných
předpisů obce. Toto omezení se týká období (roku), v němž by občanovi vznikl nárok na dar nebo finanční
příspěvek.
Článek 2
Příspěvek 1 000,- Kč se jedenkrát za školní rok počínaje školním rokem 2016/17 poskytuje dětem do 15 let
(povinná školní docházka) na účast na organizovaných sportovních nebo rekreačních akcích, např. škola v
přírodě, lyžařský výcvik, dětský tábor a na lázeňský a ozdravný pobyt doporučený lékařem ze zdravotních
důvodů dítěte.
Příspěvek se poskytuje na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a předložení dokladu o tom, že akce
byla zaplacena.
Článek 3
Dětem, které končí docházku do mateřské školy v Řečanech nad Labem a nastupují do 1.třídy základní školy
v Řečanech nad Labem bude poskytnut věcný dar (knihy, drobné upomínkové předměty) v celkové hodnotě
max. 250- Kč.
Článek 4
Občanům, kteří se dožívají životního jubilea, bude poskytován věcný dar v hodnotě max. 500,- Kč prvně při
dožití šedesáti let věku, pak vždy po pěti letech.
Dar ve stejné výši bude poskytován i při příležitosti zlaté a diamantové svatby.
Článek 5
Poživatelům starobního a invalidního důchodu bude poskytován příspěvek na obědy ve výši 30.-Kč na jeden
oběd denně. Podmínkou je odběr obědů od poskytovatele, se kterým má obec uzavřenu smlouvu o
poskytování obědů a evidenci odběrů. Finanční částka bude vždy za příslušný měsíc hrazena na základě
faktury přímo poskytovateli, důchodce tedy zaplatí cenu sníženou o příspěvek obce.
Článek 6
Občanům, kteří z důvodu svého zdravotního stavu potřebují zdravotní pomůcky předepsané lékařem nebo
odborným zdravotnickým zařízením, bude poskytnut příspěvek 10 % z prokazatelně doložené ceny
pomůcky. Na tento příspěvek je nárok pouze u pomůcky, jejíž cena přesáhne
10 000.- Kč/ks a pouze jedenkrát za dobu životnosti pomůcky.
Článek 7
Při narození dítěte bude poskytnuta poukázka na nákup dětského zboží v hodnotě 1 000,- Kč
Článek 8
Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva č. 19 na veřejném zasedání zastupitelstva Obce
Trnávka dne 27.června 2016.
Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce rozhodováním o výplatě jednotlivých dávek podle těchto
pravidel.

V Trnávce dne 27.6.2016
Starosta obce – Valenta Radek

Místostarostka obce – JUDr. Škopková Marie

