VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE RADKOVA LHOTA
č. 3/2019
PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE
Zastupitelstvo obce Radkova Lhota na svém zasedání dne 17.10.2019 schválilo usnesením č. 5
směrnici, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí jednorázového příspěvku při narození
dítěte ve výši 5 000,-Kč.
I. Obecná charakteristika
1. Příspěvek na narozené dítě není sociální dávkou, jedná se o jednorázový příspěvek Obce
Radkova Lhota při narození dítěte. Příspěvek obdrží každé živě narozené dítě bez ohledu na
finanční situaci rodiny či počet již narozených dětí.
2. Příjemci příspěvku na narozené dítě jsou zákonní zástupci narozeného živého dítěte.
Příspěvek obdrží společně a nerozdílně.
3. Zákonným zástupcem se rozumí: - matka a otec dítěte, narodí-li se dítě do manželství nebo
- pouze matka, není-li otec znám nebo se dítě narodilo mimo manželství a matka jej vychovává
sama nebo - pouze otec, v případě, že mu bylo dítě svěřeno do péče.
II. Podmínky pro poskytnutí příspěvku
1. Zákonní zástupci musí mít v den narození dítěte trvalý pobyt v obci Radkova Lhota a
prokazatelně se fyzicky trvale v obci zdržují.
2. Narozené dítě musí mít v obci Radkova Lhota trvalý pobyt a prokazatelně se v obci fyzicky
trvale zdržovat.
3. Prokazatelnost pobytu v obci Radkova Lhota prokáže zákonný zástupce na požádání
úředníka, který vyplácí příspěvek, čestným prohlášením.
4. Nárok na příspěvek nemá zákonný zástupce dítěte, který má trvalý pobyt na ohlašovně
úřadu (Radkova Lhota č.p. 20).
5. Zákonní zástupci dítěte nesmí mít vůči obci a jim zřízeným nebo založeným organizacím v
den narození dítěte žádné splatné závazky.
6. Rodič a dítě je občanem ČR.

III. Způsob výplaty
1. Zákonní zástupci dítěte vyplní před poskytnutím příspěvku na narozené dítě na podatelně
obce Radkova Lhota žádost o příspěvek při narození dítěte nejpozději do 60 dnů od narození
dítěte, kde sdělí číslo bankovního účtu, na který jim budou peníze převedeny. V případě, že
ani jeden ze zákonných zástupců nemá zřízen bankovní účet, uvede v kolonce určené pro číslo
účtu poznámku „výběr v hotovosti.“
2. Zákonný zástupce předloží na obecním úřadu občanský průkaz a rodný list dítěte.
3. Na příspěvek při narození dítěte není právní nárok.

IV. Závěrečná ustanovení
Ruší se směrnice č.3/2011schválená dne 24.01.2011.

Tato směrnice je platná od 1.1.2020.

............................................

……………………………………………..

Ludmila Bartíková

Bc. Ladislav Pospíšil

místarostka obce

starosta obce

