Obec Malé Březno

Program sociální stabilizace obce Malé Březno na období r. 2019 - 2022
Zastupitelstvo obce Malé Březno se na svém zasedání dne 19.prosince 2018 usneslo vydat v souladu
s ust. § 35 a § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
tento Program Sociální stabilizace Obce Male Březno
I.
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo obce Malé Březno v zájmu zefektivnění pomoci trvale žijícím a soustavně se
vyskytujícím občanům obce Malé Březno1 (dále jen „občané obce“) rozhodlo o vyčlenění
finančních prostředků v rámci rozpočtu obce Malé Březno a tím vytvoření Sociálního programu
obce Malé Březno (dále též jen „sociální program“) a současně schválilo pravidla pro realizaci a
naplňování jeho cílů.
II.
Sociální program - okruh příjemců
Sociální program se vytváří se záměrem definovat způsoby a formy pomoci občanům obce, které
nelze zcela vyřešit poskytnutím dávky, služby, nebo prostřednictvím poradenství ve smyslu
platných právních předpisů.
Sociální program se vztahuje pouze na občany s trvalým bydlištěm v obci Malé Březno,
příslušným k číslu popisnému, kteří v obci trvale žijí a soustavně se v ní vyskytují ve smyslu článku
I.
III.
Formy pomoci
Sociální program upravuje pro okruh příjemců uvedených v článku II. tohoto programu následující
formy pomoci:
Pomoc v oblasti dopravy do školského zařízení
a) poskytnutí peněžitého příspěvku na dopravu do školského zařízení pro děti/žáky (ve věku
3-16 let) ve výši:
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•

500,- Kč pro děti/žáky dojíždějící z obce Malé Březno do mateřské a základní školy
nacházející se v obci Strupčice s platností od 09/2019 (školní rok 2019/2020);
uvedený příspěvek je splatný na základě žádosti o příspěvek doplněné potvrzením
o studiu k rukám zákonného zástupce dítěte či studenta, u kterého je dítě či student
v trvalé péči či k rukám studenta staršího 18 let věku;

•

zachování zavedeného systému školních autobusů pro děti navštěvující mateřskou

Občanem obce Malé Březno se v souvislosti s tímto Programem sociální stabilizace obce Malé Březno rozumí fyzická osoba za podmínek § 16
odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, která dále (i) v katastrálním území obce vlastní či spoluvlastní nemovitý
majetek; (ii) má platně uzavřenu nájemní smlouvu k nemovitému majetku v katastrálním území obce za účelem zajišťování bytových potřeb; a/nebo
(iii) jejíž rodinný příslušník v řadě přímé splňuje alespoň jednu z uvedených podmínek (i) či (ii) a zároveň za splnění podmínek § 16 odst. 1) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Individuální výjimky může schválit starosta obce.

a základní školu v obci Strupčice pro školní rok 2018/2019 (tj. do 06/2019)
b) poskytnutí peněžitého příspěvku na dopravu do školského zařízení pro děti/žáky (ve věku
6-18 let) a studenty (ve věku 18-26 let) ve výši:
•

800,- Kč pro děti/žáky dojíždějící z obce Malé Březno do mateřské a základní školy
nacházející se mimo obec Strupčice s platností od 01/2019 (školní rok 2018/2019);
uvedený příspěvek je splatný na základě žádosti o příspěvek doplněné potvrzením
o studiu k rukám zákonného zástupce dítěte či studenta, u kterého je dítě či student
v trvalé péči či k rukám studenta staršího 18 let věku;

Pomoc v oblasti vzdělávání
c) poskytnutí peněžitého příspěvku na pořízení školních potřeb a učebnic pro každé dítěte a
každého studenta navštěvujícího základní, střední či vysokou školu ve výši 1.000,- Kč
ročně a to včetně dětí nastupujících do 1. třídy ZŠ, splatných nejpozději do 31.12.
příslušného kalendářního roku; uvedený příspěvek je splatný na základě žádosti doplněné
zejména potvrzením o studiu a potvrzením o nákupu školních pomůcek k rukám
zákonného zástupce dítěte či studenta, u kterého je dítě či student v trvalé péči či k rukám
studenta staršího 18 let věku;
Pomoc v oblasti zdravotní a sociální
d) poskytnutí příspěvku formou poukázky FLEXI PASS od společnosti SODEXO až do
souhrnné výše 4.000,- Kč ročně pro každého občana obce na pokrytí nákladů na zdravotní
a sociální péči na základě schválené žádosti žadatele. Čerpaní příspěvku nejpozději do 31.12.
příslušného kalendářního roku;
e) poskytnutí peněžitého příspěvku až do souhrnné výše 5.000,- Kč ročně pro jednotlivou,
trvale obývanou domácnost na vytápění uhlím, dřevem, elektřinou či plynem; uvedený
příspěvek bude vyplácen na bankovní účet na základě schválené žádosti žadatele a po
předložení originálů účetních dokladů prokazujících úhradu uvedených nákladů na vytápění
nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku; příspěvek je nepřevoditelný žádným
způsobem;
f) poskytnutí peněžitého příspěvku pro dítě navštěvující mateřskou a základní školu (max. do
16 let věku), na školu v přírodě 2 až do výše 2.000,- Kč, vyplaceného na základě schválené
žádosti na bankovní účet zákonného zástupce dítěte, u kterého je dítě v trvalé péči
nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku; součástí žádosti originál potvrzení o
účasti dítěte ve škole v přírodě a originál dokladu o zaplacení;
g) poskytnutí peněžitého příspěvku, pro dítě/studenta ve věku 0 - 18 let ( v péči rodičů – MD,
či navštěvujícího základní nebo střední školu ), na ozdravný pobyt (letní tábor, sportovní soustředění či
rekreaci) až do výše 3.000,- Kč ročně, vyplaceného na základě schválené žádosti na
bankovní účet zákonného zástupce , u kterého je dítě v trvalé péči nejpozději do 31.12.
příslušného kalendářního roku; součástí žádosti je originál potvrzení o účasti dítěte na
ozdravném pobytu a originál dokladu o zaplacení;
h) poskytnutí peněžitého příspěvku až do výše 1.000,- Kč ročně důchodcům na lékařskou,
rehabilitační a/nebo lázeňskou péči; uvedený příspěvek bude vyplácen na bankovní účet
na základě schválené žádosti žadatele a po předložení originálů účetních dokladů
prokazujících úhradu uvedených nákladů lékařské, rehabilitační a/nebo lázeňské péče
nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku;
i) příspěvek ve výši 1.000,- Kč vyplacený jubilantovi formou dárkového poukazu k
životnímu jubileu 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let atd.) ke dni jubilea;
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V případě, že nebude čerpán příspěvek, který je poskytován na ŠvP dle čl. III odst. f), lze tento sloučit s příspěvkem dle čl. III odst. g)
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j) poskytnutí příspěvku formou poukázky typu VITALL PAS od společnosti SODEXO a.s.,
až do souhrnné výše 1.200,- Kč ročně pro děti ve věku od 0-16 let, na léčivé přípravky a
doplňky stravy s obsahem vitaminů a minerálů ve formě tablet pro vlastní potřebu
(nevztahuje se na přípravky pro péči o vlasy, nehty apod.), na základě schválené žádosti
žadatele. Čerpaní příspěvku nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku;
IV.
Zaměstnanecké benefity
1. Zaměstnanci obce Malé Březno, který má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu delší než 1 rok, nebo
na dobu neurčitou náleží tyto nenárokové benefity:
a) příspěvek na důchodové nebo životní pojištění ve výši 500,- Kč měsíčně na základě
uzavřené smlouvy o důchodovém nebo životním pojištění;
b) příspěvek na stravné ve výši schválené starostou obce Malé Březno.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Za realizaci Sociálního programu obce Malé Březno zodpovídá starosta obce.
2. Naplňování Sociálního programu obce Malé Březno je přímo závislé na objemu prostředků
schválených zastupitelstvem obce pro Sociální program obce Malé Březno pro dané
rozpočtové období.
3. Uchazeč o poskytnutí příspěvku ze Sociálního programu obce Malé Březno je povinen vyplnit
žádost uvedenou v příloze č.1 nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
4. Podáním žádosti nevzniká automaticky nárok na přiznání příspěvku poskytovaného Sociálního
programu obce Malé Březno.
5. Peněžité příspěvky občanům alokované pro příslušné období nejsou převoditelné do dalšího
období a nevyčerpaná část peněžitých příspěvků propadá.
6. Obec vede v souladu s hospodařením a plněním rozpočtu obce Malé Březno evidenci o
prostředcích vyplacených v rámci Sociálního programu obce Malé Březno a evidenci o
žadatelích.
7. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro poskytnutí příspěvku ze Sociálního
programu obce Malé Březno. Jejich zpracování se řídí obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (č. 2016/679) a souvisejícími právními předpisy.
VI.
Účinnost
Tento Sociální program obce Malé Březno včetně změn a doplňků nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení. Platnost a účinnost tohoto Sociálního programu je do 31.12.2022.
V Malém Březně dne 20.12.2018
…………………………..
František Štrébl
starosta obce

…………………………
Josef Šustr
místostarosta obce

Příloha č.1 – Vzor žádosti
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Příloha č. 1 – vzor žádosti

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK
Z PROGRAMU SOCIÁLNÍ STABILIZACE OBCE MALÉ BŘEZNO r. 2019 – 2022

Jméno a příjmení a datum narození žadatele: ………………………………………...……………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………...…...
Bydliště: ………………………………………………………………………………………...….
Kontaktní údaje (telefon/email/číslo účtu): ……………………………………………...……......

Žádám o příspěvek dle článku (zaškrtněte):
Pomoc v oblasti dopravy do školského zařízení

o
o

III/a) - na dopravu ve výši 500,- Kč ročně pro děti navštěvující MŠ a ZŠ Strupčice;
III/b) - na dopravu ve výši 800,- Kč ročně pro děti a studenty navštěvující MŠ, ZŠ a jiné školské
zařízení mimo obec Strupčice;

Pomoc v oblasti vzdělávání

o

III/c) - na pořízení školních potřeb a učebnic ve výši 1.000,- Kč;

Pomoc v oblasti zdravotní a sociální

o
o
o
o
o
o
o

III/d) - na pokrytí nákladů na zdravotní a sociální péči až do výše 4.000,- Kč ročně; (FLEXI PASS)
III/e) - na vytápění uhlím, dřevem, elektřinou či plynem až do výše 5.000,- Kč ročně domácnostem;
III/f) - na školu v přírodě až do výše 2.000,- Kč ročně na každé dítě;
III/g) - na letní tábor, sportovní soustředění či rekreaci až do výše 3.000,- Kč;
III/h) - na lékařskou, rehabilitační a/nebo lázeňskou péči ve výši 1.000,- Kč ročně; (pro seniory)
III/i) – k životnímu jubileu ve výši 1.000,- Kč ročně (dárkový poukaz);
III/j) – na léčivé přípravky a doplňky stravy s obsahem vitamínů a minerálů až do výše 1.200,- Kč
ročně; (VITAL PASS)

Výše požadovaného příspěvku celkem v Kč:
Odůvodnění žádosti (v případě potřeby přiložte nový list papíru):

Přílohy (např. účetní doklady, potvrzení atd.):
Potvrzuji, že výše uvedené údaje a přílohy této žádosti jsou pravdivé, správné a úplné
Datum podání a vlastnoruční podpis žadatele (zákonného zástupce)

……………………………………………………………………………………………………
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