Žádost o finanční příspěvek
na narozené dítě, které má trvalý pobyt v obci Študlov
Žadatelka/žadatel
Jméno a příjmení

……………………………………………………………………….......................................

Datum narození

…………………………………………………………………………………………………………...

Adresa trvalého pobytu ………………………………………………………………………………………………………….
Způsob výplaty příspěvku (nehodící se škrtněte):
- hotově
- převodem na účet žadatelky/žadatele ………………………………………………………………………

Narozené dítě
Jméno a příjmení

……………………………………………………………………….......................................

Datum narození

…………………………………………………………………………………………………………...

Adresa trvalého pobytu ………………………………………………………………………………………………………….

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem se seznámila/seznámil s „Pravidly pro poskytování finančního příspěvku
obcí Študlov na narozené dítě“.
Souhlasím s tím, aby obec Študlov zkontrolovala údaje uvedené v žádosti na základě
předložených dokladů žadatelkou/žadatelem (údaje o narození dítěte – rodný list, jeho
přihlášení k trvalému pobytu nebo trvání trvalého pobytu, trvalý pobyt matky/obce).
Souhlasím s tím, aby obec Študlov zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mé osobní údaje a osobní údaje mého dítěte,
to pro účely poskytnutí příspěvku.
Jsem si vědoma/vědom, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů je přestupkem podle ust. §
21 odst. 1 písm. b) a g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Ve Študlově dne ………………………...
Podpis žadatelky/žadatele…………………………………..

Pravidla pro poskytování finančního příspěvku obcí Študlov
na narozené dítě
Úvod
Tato pravidla upravují poskytnutí finančního příspěvku (dále jen „příspěvku“) obcí Študlov na
narozené děti od 1. 4. 2018 včetně, které mají trvalý pobyt v obci Študlov.
Podmínky nároku na finanční příspěvek
1. Nárok na příspěvek na narozené dítě má matka, která porodila živé dítě a má trvalý
pobyt na území obce Študlov.
2. Nárok na příspěvek má rovněž otec živě narozeného dítěte, jestliže matka, která dítě
porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky pro poskytnutí příspěvku.
3. V případě úmrtí matky má nárok na příspěvek otec dítěte, pokud má trvalý pobyt na
území obce Študlov.
4. Nárok na příspěvek vzniká dnem narození dítěte.
5. Nárok na výplatu příspěvku vzniká splněním podmínek stanovených těmito pravidly a
podáním žádosti o příspěvek. K žádosti je nutné předložit rodný list dítěte.
6. Obec Študlov je oprávněna kontrolovat údaje uvedené v žádosti o příspěvek (údaje o
narození dítěte na základě předloženého rodného listu dítěte, jeho přihlášení
k trvalému pobytu nebo trvání trvalého pobytu, trvalý pobyt matky/obce).
7. Nárok na výplatu příspěvku zaniká, nebyl-li uplatněn do 1 roku ode dne narození
dítěte.

Výše a výplata příspěvku
1. Výše příspěvku činí 5.000,- Kč na každé živě narozené dítě.
2. Příspěvek se vyplácí jednorázově.
3. Příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo převodem na účet žadatelky/žadatele, který
bude uveden v žádosti.
4. Příspěvek vyplácí pracovník obecního úřadu Študlov.
5. Dojde-li v době od narození dítěte, do doby, než je příspěvek vyplacen, ke změně
trvalého pobytu dítěte, dávka bude vyplacena taktéž. Rozhodující je splnění
podmínek ke dni narození dítěte.

Závěrečné ustanovení
Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Študlov na svém jednání dne 21. března 2018
usnesením č. 35/11.

