Pravidla pro poskytování finančního příspěvku
obcí Držková na narozené dítě
I) Úvod
Tato pravidla upravují poskytnutí finančního příspěvku (dále jen „Příspěvek“) obcí Držková
na narozené dítě.
II) Podmínky nároku na finanční příspěvek
1. Nárok na Příspěvek vzniká, jestliže živě narozené dítě má v době narození trvalý
pobyt v obci Držková a zároveň má trvalý pobyt v obci Držková alespoň jeden z jeho
rodičů.
2. Nárok na Příspěvek vzniká dnem narození dítěte.
3. Nárok na Příspěvek zaniká, nebyl-li uplatněn (tj. prokazatelně podána písemná žádost
o Příspěvek) do 1 roku ode dne narození dítěte.
4. Podmínka trvalého pobytu živě narozeného dítěte a alespoň jednoho z jeho rodičů
v obci Držková musí být splněna v době narození dítěte, trvat v době podání žádosti
o Příspěvek až do jeho vyplacení.
5. Nárok na Příspěvek vzniká splněním podmínek stanovených těmito pravidly
a podáním písemné žádosti o Příspěvek prostřednictvím k tomu určeného formuláře.
Formulář žádosti o Příspěvek je ke stažení na webových stránkách obce Držková,
případně v tištěné podobě na Obecním úřadě Držková. K žádosti je nutné předložit
rodný list dítěte.
6. Žádost o Příspěvek musí být řádně a včas doručena poštou nebo osobně na Obecní
úřad Držková, Držková 106, 763 19. Dnem podání žádosti se rozumí datum odevzdání
do poštovní přepravy nebo datum převzetí na Obecním úřadu Držková při osobním
podání.
7. Obec Držková 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/otce), kterými je
podmíněn nárok na Příspěvek.
8. Zastupitelstvo obce Držková si vyhrazuje právo o přidělení každého Příspěvku
hlasovat na svém veřejném zasedání a v případě nejasností vyzvat rodiče o doplnění
dalších informací, v krajním případě udělení Příspěvku zamítnout.
9. Na přiznání příspěvku není právní nárok.
III) Výše a výplata příspěvku
Výše Příspěvku činí 3.000,- Kč na každé živě narozené dítě.
Příspěvek se vyplácí jednorázově.
Příspěvek náleží dítěti jen jednou.
Příspěvek se vyplácí v hotovosti na základě uzavřené darovací smlouvy mezi obcí
Držková a žadatelem (zákonným zástupcem).
5. Nárok na výplatu Příspěvku zaniká, pokud do třech měsíců ode dne schválení
Příspěvku Zastupitelstvem obce Držková nebude z důvodů na straně žadatele
(zákonného zástupce) uzavřena darovací smlouva.
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6. Příspěvek vyplácí žadateli (zákonnému zástupci) pověřený pracovník obecního úřadu
Držková ve stanovených úředních hodinách.
IV) Zpracování osobních údajů
1. Obec Držková jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů1. Osobní údaje uvedené v žádosti o Příspěvek
jsou zpracovávány pro účely administrace a výplaty Příspěvku na základě plnění
právní povinnosti a oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. a), c) Obecného
nařízení). Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádnému
dalšímu příjemci.
V) Závěrečné ustanovení
1. Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Držková na svém zasedání dne
22. listopadu 2018 usnesením č. j. VII/2018/6.
2. Tato pravidla vstupují v platnost dne 23. listopadu 2018, předchozí pravidla se tímto
ruší.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

