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Pravidla
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Datum účinnosti:

688/46/RM/2020
17.08.2020
18.08.2020

Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Tato pravidla upravují poskytování finančního daru pro narozené dítě (dále jen „finanční dar“),
které má trvalý pobyt v Uherském Hradišti.

Článek 2
Podmínky nároku na finanční dar
1.

Nárok na finanční dar má dítě, které se narodilo po datu 1. 1. 2020 včetně a ode dne narození
má trvalý pobyt v Uherském Hradišti a současně
− alespoň jeden z jeho zákonných zástupců (dále jen „žadatel“) má v době podání žádosti
nepřetržitý trvalý pobyt v Uherském Hradišti nejméně 1 rok, přičemž za trvalý pobyt ve
smyslu těchto pravidel se nepovažuje úřední adresa, tj. trvalý pobyt na adrese Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, a
− žadatel není v době podání žádosti dlužníkem města Uherské Hradiště (doloží potvrzením
o bezdlužnosti vydaným právním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště).

2.

Podmínkou nároku na vyplacení finančního daru je písemný souhlas žadatele s tím, že město
Uherské Hradiště je oprávněno zkontrolovat údaje uvedené v žádosti, tj. údaje o narození
dítěte a jeho přihlášení k trvalému pobytu a trvalý pobyt a dobu délky trvalého pobytu žadatele.

3.

Finanční dar se poskytuje do 12 měsíců od data narození dítěte. Nárok na finanční dar zaniká,
pokud není ve lhůtě dle předchozí věty podána žádost dle čl. 3.

Článek 3
Podání žádosti
1.

Žadatel podá žádost o finanční dar na předepsaném formuláři, který je k dispozici na podatelně
městského úřadu, příp. na webových stránkách města.
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2.

Žádost o finanční dar musí obsahovat:
a) Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu dítěte
b) Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu žadatele
c) Určení, jakým způsobem má být finanční dar vyplacen (převodem na účet nebo platbou
v hotovosti).

3.

Zpracování žádosti a kontrolu údajů provádí útvar kanceláře starosty.

Článek 4
Poskytnutí finančního daru
1.

Výše finančního daru je 5 000 Kč na jedno dítě a vyplatí se jednorázově.

2.

Nárok na výplatu finančního daru vzniká splněním podmínek stanovených těmito pravidly
v článku 2.

3.

Příjemcem finančního daru je žadatel, se kterým bude uzavřena darovací smlouva. Finanční
dar se vyplácí do 30 dnů od podpisu darovací smlouvy na účet žadatele, případně v hotovosti
v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště.

4.

V případě, že darovací smlouva nebude uzavřena do 30 dnů od předání smlouvy žadateli k
podpisu, nárok na výplatu finančního daru zaniká.

5.

Rozhodnutím o uzavření darovací smlouvy dle tohoto článku a jejím podpisem je pověřen
starosta města.

Článek 5
Poskytnutí finančního daru prvnímu občánkovi roku
1.

Dítě, které má ode dne narození trvalý pobyt v Uherském Hradišti a narodí se první v daném
kalendářním roce v porodnici v Uherském Hradišti (dále jen „první občánek roku“), bude
samostatně slavnostně přijato se svými rodiči a ostatními příbuznými v obřadní síni Městského
úřadu v Uherském Hradišti.

2.

Přijetí proběhne za účasti starosty města, případně jiného člena zastupitelstva města.

3.

První občánek roku obdrží od města Uherské Hradiště finanční dar v hodnotě 15 000 Kč.
Obdrží-li dítě finanční dar jako první občánek roku, finanční dar podle článku 4 odst. 1 mu
nenáleží.

4.

Finanční dar je vyplácen v hotovosti při slavnostním obřadu „přijetí prvního občánka roku“ za
současného podpisu darovací smlouvy.

5.

O uzavření darovací smlouvy dle tohoto článku rozhodne rada města.
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6.

Organizační zabezpečení vč. stanovení termínu a zaslání pozvánky zajišťuje Městský úřad
Uherské Hradiště, útvar kanceláře starosty.
Článek 6
Závěrečná a přechodná ustanovení

1.

Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 688/46/RM/2020 ze
dne 17. 8. 2020 a nabývají platnosti a účinnosti dne 18. 8. 2020.

2.

S účinností těchto pravidel se ruší pravidla schválená usnesením Rady města Uherské
Hradiště č. 412/27/RM/2019 ze dne 18. 11. 2019.

3.

Finanční dar pro dítě, které se narodilo do 31. 12. 2019 včetně, se poskytuje podle pravidel
schválených usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 816/48/RM/2016 ze dne
15. 12. 2016.

4.

Zpracování osobních údajů dle této vnitřní normy je prováděno v souladu s čl. 6, odst.1, písm.
e) 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)
„zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce“.

Ing. Stanislav Blaha v. r.
starosta města

PhDr. Ivo Frolec v. r.
místostarosta města
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