SMĚRNICE PRO VYPLÁCENÍ PŘÍSPĚVKŮ SENIORŮM, NOVĚ NAROZENÝM DĚTEM A
ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ DO 4 LET VĚKU.
Podle usnesení zastupitelstva č. 1.1.-1.4. ze dne 7.12.2011 vydává zastupitelstvo obce tuto směrnici pro
vyplácení příspěvků:
1. Příspěvek seniorům ve věku 70 a více let
1.1. Výše příspěvku činí 1 500 Kč za rok.
1.2. Na příspěvek mají nárok senioři, kteří
1.2.1. v daném roce (od 1.1. do 31.12.) dosáhnout věku 70 let nebo věku vyššího;
1.2.2. jsou po celé rozhodné období od 1.1. do 31.10. daného roku občany s trvalým bydlištěm i
faktickým pobytem v obcích Čížkovice nebo Želechovice.

Rozsvěcení vánočního stromku
za doprovodu vánočních koled
členů dechového orchestru Severka

2.12.2012 od 19:00 hod.
u budovy Obecního úřadu
v Čížkovicích

1.3. Nárok na příspěvek nemají senioři, kteří mají trvalé bydliště
1.3.1. na ohlašovně obce (Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice)
1.3.2. v DD Čížkovice (Jiráskova 1, 411 12 Čížkovice)
1.3.3. v DNS Čížkovice (Na Svobodě 172, 411 12 Čížkovice)
1.4. Příspěvek bude vyplácen
1.4.1. v budově OÚ od 15.11. do 15.12. daného kalendářního roku;
1.4.2. na základě předloženého platného občanského průkazu a údajů EO
1.5. Obecní úřad zajistí vyplacení příspěvku seniorům, kteří jsou v době vyplácení příspěvku imobilní
nebo zdravotně hendikepovaní individuální návštěvou na adrese seniora.
2. Příspěvek při narození dítěte
2.1. Výše příspěvku činí 1 500 Kč (jedentisícpětsetkč)
2.2. Na příspěvek má nárok matka
2.2.1. pečující o nově narozené dítě
2.2.2. mající v den narození dítěte trvalé bydliště i faktický pobyt v obcích Čížkovice nebo
Želechovice nejméně 6 měsíců.
2.3. Nárok na příspěvek nemá matka, která má trvalé bydliště na ohlašovně obce (Jiráskova 143, 411 12
Čížkovice).

Ověřte si, zda máte na příspěvek nárok:

2.4. Příspěvek bude vyplácen
2.4.1. v budově OÚ průběžně po celý rok
2.4.2. nejdříve dva měsíce po narození dítěte

Příspěvek seniorům:

2.4.3. na základě předložení občanského průkazu, rodného listu dítěte a údajů EO.
2.5. Matka musí uplatnit nárok na vyplacení příspěvku nejdéle do půl roku věku dítěte.
2.6. Pro uplatnění nároku na vyplacení příspěvku u dětí narozených v prvním pololetí roku 2012 se lhůta
z bodu 2.5. prodlužuje na 12 měsíců.
2.7. Pokud matka nárok ve stanovených lhůtách neuplatní, zaniká nárok na vyplacení tohoto příspěvku.
3. Příspěvek na dítě do čtyř let věku
3.1. Výše příspěvku činí 1 500 Kč za rok.
3.2. Na příspěvek mají nárok zákonní zástupci trvale pečující o dítě, které v daném roce (od 1.1. do




je mi 70 let nebo více, nebo do konce roku 2012 70-té narozeniny ještě oslavím
mám po celý rok 2012 trvalý pobyt v obci Čížkovice nebo Želechovice a také zde celý rok skutečně
bydlím
 nemám trvalý pobyt hlášen na adrese Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
 nedlužím obci žádné peníze (poplatky za psa či odpad; za služby ((doprava, sekání trávy atd.));
nájemné v obecních bytech a nebytech či na obecních pozemcích apod.) – a pokud dlužím, mám
sepsané uznání dluhu a splátkový kalendář, který řádně dodržuji
Pokud splňujete veškerá výše uvedená kritéria, vezměte si svůj platný občanský průkaz a osobně si přijďte
vyzvednout příspěvek.
V případě, že jste z jakéhokoliv důvodu imobilní (nemůžete se dopravit na obecní úřad osobně), volejte na
číslo 416 715 133, sjednáme si s Vámi termín a příspěvek Vám dovezeme domů.
Příspěvky nebudou vydávány žádným zástupcům!

31.12.) dosáhne věku do 4 let;
Příspěvek matkám novorozenců:

3.3. Podmínky pro vyplacení příspěvku:
3.3.1. zákonní zástupci i dítě jsou po celé rozhodné období od 1.1. do 31.10. daného roku občany
s trvalým bydlištěm i faktickým pobytem v obcích Čížkovice nebo Želechovice.
3.4. Nárok na příspěvek není, pokud zákonní zástupci a dítě mají trvalé bydliště na ohlašovně obce
(Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice).
3.5. Příspěvek bude vyplácen
3.5.1. v budově OÚ od 15.11. do 15.12. daného kalendářního roku;
3.5.2. na základě předloženého platného občanského průkazu, rodného listu dítěte a údajů EO
3.6. Pokud zákonní zástupci neuplatní nárok na příspěvek v určené době podle odst. 3., bodu 3.5.1.,
nárok zaniká.

v roce 2012 se mi narodilo dítě
minimálně 6 měsíců před narozením mého dítěte jsem měla trvalý pobyt v obci Čížkovice nebo
Želechovice a celých těchto 6 měsíců jsem zde skutečně bydlela
 nemám trvalý pobyt hlášen na adrese Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
 nedlužím obci žádné peníze (poplatky za psa či odpad; za služby ((doprava, sekání trávy atd.));
nájemné v obecních bytech a nebytech či na obecních pozemcích apod.) – a pokud dlužím, mám
sepsané uznání dluhu a splátkový kalendář, který řádně dodržuji
Pokud splňujete veškerá výše uvedená kritéria, vezměte si svůj platný občanský průkaz, originál rodného
listu dítěte a osobně si přijďte vyzvednout příspěvek.
Tento příspěvek je vyplácen pouze matkám!
Příspěvek na dítě do čtyř let věku:


4. Společná ustanovení
4.1. Nárok na příspěvek podle odst. 1.-3. této směrnice nevzniká občanovi, u kterého je vůči obci
evidována více než jeden měsíc občanem neřešená dlužná částka.
4.2. Faktický pobyt v obci Čížkovice nebo Želechovice prokazuje příjemce příspěvku na požádání
úředníka, který vyplácí příspěvek, čestným prohlášením.

Pro výplatu příspěvků jsou stanoveny tyto úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek




9:00 hod. – 11:00 hod.
9:00 hod. – 11:00 hod.
9:00 hod. – 11:00 hod.
9:00 hod. – 11:00 hod.
9:00 hod. – 11:00 hod.

14:00 hod. – 16:00 hod.
14:00 hod. – 15:00 hod.
14:00 hod. – 16:00 hod.
14:00 hod. – 15:00 hod.

jsem zákonným zástupcem dítěte, kterému jsou, nebo do konce roku 2012 budou maximálně 4 roky
(tzn. 4 a méně)
 já i dítě máme po celý rok 2012 trvalý pobyt v obci Čížkovice nebo Želechovice a také zde celý rok
skutečně bydlíme
 dítě, ani já nemáme trvalý pobyt hlášen na adrese Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice
 dítě ani já nedlužíme obci žádné peníze (poplatky za psa či odpad; za služby ((doprava, sekání trávy
atd.)); nájemné v obecních bytech a nebytech či na obecních pozemcích apod.) – a pokud dlužíme,
máme sepsané uznání dluhu a splátkový kalendář, který řádně dodržuji
Pokud splňujete veškerá výše uvedená kritéria, vezměte si svůj platný občanský průkaz, originál rodného
listu dítěte a osobně si přijďte vyzvednout příspěvek.
Příspěvky nebudou vydávány žádným dalším zástupcům!

Žádáme Vás o dodržování veškěrých stanovených podmínek včetně
úředních hodin! V případě dotazů volejte na tel.č. 416 715 133.

