
Zásady pro poskytování finančních darů obcí Mutěnice

Obec Mutěnice
se sídlem Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
IČ: 00285145

má  zájem  na  tom,  aby  se  zvyšoval  počet  obyvatel  obce  Mutěnice,  a  proto  se  rozhodla
přispívat finančním darem nově narozeným občanům obce Mutěnice, narozeným od 1.1.2019
a žákům prvních tříd, navštěvujících Základní školu a Mateřskou školu Mutěnice, se sídlem
Brněnská 777, 696 11 Mutěnice, IČ: 686 88 512 (dále jen „ZŠ“),  počínaje školním rokem
2019 -  2020.  Za  tímto  účelem rozhodla  rada  obce  Mutěnice  dne  17.1.2019 usnesením o
schválení těchto zásad pro poskytování finančních darů obcí Mutěnice.

1) Finanční dary budou poskytovány Obcí Mutěnice (dále jen „obec“)  bezhotovostním
převodem na účet zákonného zástupce obdarovaného, a to pouze na základě písemné
smlouvy, uzavřené mezi obcí a zákonným zástupcem obdarovaného. Vzor darovacích
smluv tvoří přílohy č. 1 a 2 těchto zásad.

2) Za  obec  je  takovou  smlouvu  oprávněn  schválit  a  uzavřít  starosta  obce,  nebo
místostarosta  obce,  a  to  pouze za podmínky, že finanční  závazek obce  z  darovací
smlouvy je kryt rozpočtem obce.

3) O  poskytnutí  daru  informuje  starosta  obce,  či  místostarosta  obce  radu  obce  na
nejbližším jednání rady obce.

4) Na poskytnutí finančního daru není žádný nárok. 

5) O poskytnutí daru  je nutno požádat písemně.  V případě nově narozených dětí bude
součástí žádosti kopie rodného listu obdarovaného, potvrzení o bezdlužnosti vůči obci
(vystaví obecní úřad Mutěnice) a číslo účtu pro příjem daru. V případě daru žákům
prvních tříd postačí písemná žádost o poskytnutí daru s uvedením potřebných údajů
o žáku první třídy, navštěvujícím ZŠ a okolnostech, potřebným pro uzavření příslušné
darovací smlouvy obecnímu úřadu obce.

6) Finanční dary budou poskytovány pouze při splnění všech níže uvedených podmínek
pro příslušné druhy daru.

Dar nově narozeným občanům obce

1) dar bude poskytnut ve výši 10.000,- Kč,

2) obdarovaný musí mít trvalé bydliště v obci v okamžiku uzavření darovací smlouvy,

3) Oznámení  potřebných  údajů  o  nově  narozeném  občanu  obce  je  nutno  pro  účely
poskytnutí daru podat obecnímu úřadu obce do 6 měsíců od jeho narození. 

4) alespoň jeden ze zákonných zástupců obdarovaného mít trvalé bydliště v obci po dobu
nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících narození obdarovaného,



5) obdarovaný  ani  zákonný(ní)  zástupce(ci)  obdarovaného  nemají ke  dni  uzavření
darovací smlouvy vůči obci žádné neuhrazené splatné závazky,

6) obdarovaný se zaváže vrátit dar v případě, že by do 24 měsíců od uzavření smlouvy
změnil své trvalé bydliště mimo obec.

Dar žákům prvních tříd, navštěvujících ZŠ

1) dar bude poskytnut ve výši 2.000,- Kč,

2) obdarovaný již v souvislosti s tím, že se stal žákem ZŠ od obce neobdržel dříve žádný
finanční dar,

3) obdarovaný  ani  zákonní  zástupci  obdarovaného  nemají  ke  dni  uzavření  darovací
smlouvy vůči obci žádné neuhrazené splatné závazky,

4) obdarovaný se zaváže vrátit dar v případě, že nedokončí 1. ročník základní školy v ZŠ.

Poskytování jiných darů obcí není těmito zásadami dotčeno.

V Mutěnicích dne 17.1.2019

……………………………
Obec Mutěnice
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