
Pravidla Zastupitelstva městyse Boleradice pro 
poskytování finančních příspěvků rodinám s dětmi 

č. P 1/2009 
 

 
Zastupitelstvo městyse Boleradice na svém jednání dne ..2009 svým usnesením 
vydává tato pravidla č. P 1/2009, která upravují podmínky poskytování příspěvků 
občanům, jejichž děti jsou zapsány k povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Boleradice a 
dále pak občanům, kteří mají jako trvalé bydliště městys Boleradice 
 

I. 
Účel pravidel 

Účelem příspěvků je pomoci zejména mladým rodinám s dětmi s úhradou části 
nákladů v souvislosti s narozením dítěte, se zahájením povinné školní docházky dítěte 
a současně udržet, případně i rozšířit počet dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Boleradice.  
V neposlední řadě je účelem těchto pravidel stanovit postup při poskytování 
příspěvků občanům, jejichž děti jsou zapsány k povinné školní docházce v ZŠ 
Boleradice a dále pak občanům, kteří mají jako trvalé bydliště městys Boleradice 
formou příspěvků z rozpočtu městyse Boleradice. 
Pravidla jsou vydána v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

 
II. 

Rozpočtové určení 
Příspěvky jsou výdajem z rozpočtu městyse ve smyslu § 9, odst. 1, písm. i) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V rámci projednávání 
rozpočtu se stanoví celková částka k rozdělení na každý kalendářní rok. Rozdělení 
příspěvků mezi jednotlivé žadatele schvaluje Rada městyse Boleradice. 

 
III. 

Příspěvek při narození dítěte 
V případě narození dítěte, jehož matka má v den porodu jako trvalé bydliště městys 
Boleradice a současně skutečně bydlí v městysi Boleradice, může být dítěti 
prostřednictvím jeho rodičů (případně jednoho z nich, který skutečně pečuje o dítě), 
poskytnut finanční příspěvek až do výše 3000,-Kč. Výše příspěvku může být 
v souvislosti se schválením rozpočtu městyse na příslušný kalendářní rok změněna.   
 
O přiznání příspěvku rozhoduje Rada městyse (dále jen „Rada“) na základě žádosti 
podané žadateli, případně žadatelem. Příspěvek bude po schválení Radou vyplacen 
v hotovosti nebo převodem na účet a to do 30 dnů od jeho schválení Radou. 
 

 
 
 
 
 
 
 



IV. 
Příspěvek při nástupu dítěte do základní školy 

V případě, že dítě bude zapsáno a skutečně nastoupí k povinné školní docházce do 
první třídy ZŠ Boleradice, může být dítěti prostřednictvím jeho rodičů (případně 
jednoho z nich, který skutečně pečuje o dítě), poskytnut finanční příspěvek až do 
výše 1000,-Kč. Výše příspěvku může být v souvislosti se schválením rozpočtu 
městyse na příslušný kalendářní rok změněna. 
 
Protože je finanční příspěvek určen na úhradu části nákladů v souvislosti s nástupem 
povinné školní docházky dítěte, bude vyplacen po předložení daňových dokladů na 
nákup školních pomůcek (např. brašna, psací a kreslící potřeby, přezůvky atd.)    
 
O přiznání příspěvku rozhoduje Rada na základě žádosti podané žadateli, případně 
žadatelem, doplněné o příslušné doklady o nákupu školních pomůcek. Příspěvek bude 
po schválení Radou vyplacen v hotovosti nebo převodem na účet a to do 30 dnů od 
jeho schválení Radou. 
 

V. 
Příspěvek na školní obědy 

V případě, že dítě absolvuje povinnou školní docházku v ZŠ a MŠ Boleradice, může 
být tomuto dítěti prostřednictvím slevy z celkové ceny stravování, poskytnut finanční 
příspěvek na stravování ve školní kuchyni až do výše 5,-Kč na jeden skutečně 
odebraný oběd. Výše příspěvku může být v souvislosti se schválením rozpočtu 
městyse na příslušný kalendářní rok změněna. 
 
O přiznání příspěvku rozhoduje Rada na základě přehledu stravování, které jí předloží 
zástupce ZŠ a MŠ Boleradice vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Příspěvek bude 
vyplacen do 10 dnů po předložení přehledu převodem na účet ZŠ a MŠ Boleradice. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

Příjemce příspěvku odpovídá za pravdivost údajů poskytnutých při žádosti o 
příspěvek. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů bude žádost o příspěvek 
zamítnuta a v případě, že je příspěvek již vyplacen, bude poskytovatel požadovat 
jeho vrácení v plné výši. 
 
Příjemce příspěvku nesmí mít vůči Úřadu městyse Boleradice žádné závazky po lhůtě 
splatnosti.   
 
Na příspěvek není právní nárok. O jeho poskytnutí rozhoduje Rada. Příspěvky budou 
poskytovány v souladu s těmito pravidly pouze do vyčerpání výše prostředků, které 
byly schváleny v rozpočtu na běžný rok. 
 
Úřad městyse Boleradice podá v závěru kalendářního roku Zastupitelstvu obce 
Boleradice přehlednou zprávu o čerpání příspěvků za příslušný kalendářní rok. 
 
Tato pravidla jsou platná a účinná od ..2009 
 
 
………………………………      ………………………………. 



starosta               místostarosta 


