
Pravidla ZastupitelsWa městyse Boleradice pro
poskfiování finančních příspěvků rodinám s dětmi

č. P L|zoog

Zastupite|stvo měsýse Bo|eradice sým usnesením ze dne 27.8.2009 vydává tato
pravid|a č. P 1/2009, Kerá upravují podmínlqy poskytování příspěvků rodičům nebo
zákonným zástupcům dětí Keré jsou zapsány k povinné školní docházce v Zš a MŠ
Boleradice.

I.
Účel příspěvků

Účelem příspěvků je pomoci zejména m|adým rodinám s dětmi s úhradou části
nák|adů v souvislosti se zahájením povinné ško|ní docházlqy dítěte a současně udržet,
případně i rozšířit počet dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Boleradice.
V neposlední řadě je Úče|em těchto pravidel stanovit postup při pos\fování
příspěvků občanům, jejichž děti jsou zapsány k povinné ško|ní docházce v ZS a MS
Bo|eradice, formou příspěvků z rozpočtu měFtyse Boleradice.
Pravid|a jsou vydána v souladu s platnými'právními předpisy, především zákonem č.
12a2a00 Sb., o obcích (obecní zYízení), zákonem č. 25012000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. +0lL964 Sb., občansý zákoník a zákonem
č.320|20a1 sb., o finanční kontro|e.

II.
Rozpočtové určení

Příspěvky jsou ýdajemzrozpočtu měsýse Ve smyslu 5 9, odst. 1, písm. i) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V rámci projednávání
rozpočtu se stanoví celková částka k rozdě|ení na každý ka|endářní rok. Rozdě|ení
příspěvků mezi jednotlivé žadatele schvaluje Rada měsýse Boleradice.

TrI.
Příspěvek při nástupu dítěte do základní ško|y

Vpřípadě, že dítě bude zapsáno a nastoupí k povinné školní docházce do první třídy
ZS Bo|eradice, může b.ýt dítěti prostřednictvím jeho rodičů nebo zákonného zástupce,
pos$rtnut finanční příspěvek ve ýše 1000,-Kč na nákup školních pomůcek. Finanční
příspěvek bude vYplacen po předložení daňorných dokladů na nákup školních
pomůcek. o přiznání příspěvku rozhoduje Rada měsýse na zák|adě žádosti podané
zákonným zástupcem. Přípěvek bude po schvá|ení Radou vyplacen v hotovosti nebo
převodem na účet a to do 30 dnů od jeho schvá|ení Radou městyse.

ry.
Příspěvek při nástupu dítěte do č.wfté třídy

V případě, že dÍ|ě nastoupí k povinné školní docházce do čwrté třídy ZŠ Boleradice,
může b'ýt dítěti prostřednictvím jeho rodičů nebo zákonného zástupce poskytnut
finanční příspěvek ve raýše 1000,.Kč na nákup ško|ních pomůcek. Finanční příspěvek
bude vyp|acen po předložení daňoých dokladů na nákup školních pomůcek. o
přiznání příspěvku rozhoduje Rada městyse na základě žádosti podané zákonným
zástupcem. Přípěvek bude po schválení Radou vyplacen v hotovosti nebo převodem
ha účet a to do 30 dnů od jeho schválení Radou měsýse.
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