MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II – žádosti o podporu
I. Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající
příspěvek na péči do dovršení 8 let věku

Kdo má na příspěvek nárok?
•
•

děti do dovršení věku 3 let (narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně),
děti pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (narozené od 2. 8. 2014 do 31.
7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby,

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
• pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
• pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
• čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč
včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé
činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá
pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní,
vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci
rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu,
výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.
Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované
osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v
evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práve na formuláři přílohy č. 6
Pravidel).
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich
majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.
Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského
kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let
věku

Jaká je výše podpory?
•

Výše podpory na jednotlivce činí 4 000 Kč

Jaké dokumenty musím doložit?
Spolu s vyplněnou žádosti alespoň jeden z následujících dokladů:
• potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word),
• potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě formulář potvrzení (Word),
• potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před
podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, potvrzení Úřadu
práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od
OSSZ.

II. Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu
Kdo má na příspěvek nárok?
poživatel starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu:
• s trvalým pobytem v Nové Včelnici ke dni 1. 8. 2022,
• pobírající příspěvek na bydlení nebo
• žijící samostatně a pobírající starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v
maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu
maximálně 16 000 Kč měsíčně,
• žijící ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími
spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí
včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich
majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

Jaká je výše podpory?
•
•

v případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč,
v případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše
podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným
poživatelem důchodu.

Jaké dokumenty musím doložit?
Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:
• potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word) nebo
• potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od
obou členů společné domácnosti),
• potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před
podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence
dalšího příjmu žadatele o podporu).

Jak a kde o podporu žádat?
Žádosti o finanční podporu mohou podávat občané:
•

s trvalým bydlištěm v Nové Včelnici,

• v období od 3. 10. 2022 do 30. 11. 2022,
•
•

osobně, datovou schránkou i emailem (nutná naskenovaná podepsaná žádost včetně
příloh),
osobně na Městském úřadu v Nové Včelnici správní odbor č. dveří 7 – pracovnice paní
Andrea Šívrová, tel. 384 371 335, mob. 727 973 006, e-mail: matrika@vcelnice.cz .

Vyplácení podpory bude prováděno na Městském úřadu v Nové Včelnici v hotovosti při
splnění všech podmínek žádosti (po její kontrole) a to pouze v těchto termínech:
STŘEDA 26.10.2022
STŘEDA 23.11.2022
STŘEDA 14.12.2022

