
  

Vnitřní směrnice č. 1/2020 

O poskytování finančního daru občanům s trvalým pobytem v obci 

Jílovice na úhradu zvýšených nákladů spojených s životem na venkově  

 

 

 
Obec Jílovice  

sídlo : Jílovice 26, 517 72 Jílovice u Dobrušky 

IČ :  00579238 

Směrnici zpracoval:  Václav  Ježek   

Datum zpracování : 10.1.2020 

Směrnice nabývá účinnosti : 1.2.2020 

 

 

 

Tato směrnice stanovuje  

závazný postup obce Jílovice při poskytování finančního daru 

občanům s trvalým pobytem v obci Jílovice 

na úhradu zvýšených nákladů spojených s životem na venkově 

 

 

 

1. Darem na úhradu zvýšených nákladů spojených s životem na venkově se pro účely této 

směrnice rozumí finanční částka hrazená z rozpočtu obce Jílovice na částečnou úhradu 

zvýšených nákladů spojených s životem na venkově (náklady na dopravu do zaměstnání,  

škol, k lékaři, na úřady apod.)   určeným osobám (příjemce daru).  

 

2. Nárok na finanční dar – příjemcem daru může být fyzická osoba starší 18 let, která 

splňuje následující podmínky:  

- má trvalé bydliště v obci Jílovice k 31.12. kalendářního roku předcházejícího roku, 

ve kterém došlo k podání žádosti o poskytnutí daru 

- nemá vůči obci ke dni podání žádosti žádné splatné finanční závazky, tzn., že má 

veškeré závazky vůči obci zejména z titulu poplatků za svoz komunálního odpadu, 

za poplatky ze psů a za stočné vůči obci vyrovnány, a to poplatky za komunální 

odpad, poplatky ze psů a vyúčtování stočného do konce měsíce dubna kalendářního 

roku. Zálohové stočné do data podání žádosti o dar 

- není přihlášena k trvalému pobytu na „OHLAŠOVNĚ OÚ“ Jílovice 26 

- požádá o poskytnutí daru  

 

3. Za podání žádosti o poskytnutí daru se rozumí podepsání darovací smlouvy.  

 

4. Výše finančního daru na osobu bude pro každý kalendářní rok schválena před termínem 

podání žádosti zastupitelstvem obce Jílovice na veřejném zasedání. 

 



5. V případě, že žadatel o dar má v péči nezletilou osobu s trvalým pobytem v obci Jílovice, 

zvyšuje se výše příspěvku o schválenou částku v daném roce za každou nezletilou osobu, 

která v obci Jílovice má trvalý pobyt v době, ve které došlo k podání žádosti o poskytnutí 

daru.  O zvýšení daru s ohledem na péči o nezletilou osobu však může žádat pouze jeden 

ze zákonných zástupců (rodičů).  Obec dar poskytne tomu z rodičů, který o něj požádá 

dříve. Nesplňuje-li žadatel (zákonný zástupce) podmínky pro přiznání daru, dar nemůže 

být poskytnut ani nezletilým osobám žijícím s ním v jedné domácnosti. 

 

 

6. Žádost o dar se podává vždy od 1.9. do 30.9. daného kalendářního roku a oprávněné 

žádosti budou vypořádány do konce října daného kalendářního roku.  

 

 

7. Finanční dar se poskytuje na základě darovací smlouvy uzavřené mezi obcí a příjemcem 

daru (obdarovaným).  

 

 

Příloha: vzor darovací smlouvy  

 

Jílovice  dne 10.1.2020  

 

Tato vnitřní směrnice nabývá  účinnosti   dnem  1.2.2020. 

  

 

                                 ........................................... 

                                                                                                          Václav Ježek - starosta 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Darovací smlouva č………. 

 

Obec Jílovice  

sídlo : Jílovice 26, 517 72 Jílovice u Dobrušky 

IČ :  00579238 

zast.:  Václav  Ježek  - starosta 

jako dárce  

 

a 

 

jméno a příjemní: …………………… 

nar.: …………………………………. 

trvale bytem:   ………………………. 

bankovní spojení: …………………… 

jako obdarovaný   

*a nezl………………………, nar.:……………………… 

1) …………………………...        ………………………. 

2) …………………………...        ………………………. 

3) …………………………...        ………………………. 

4) …………………………...        ………………………. 

5) …………………………...        ………………………. 

6) …………………………...        ………………………. 

 

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tuto darovací smlouvu 

 

Obec Jílovice jako dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční částku ve výši ……. /os. jako 

dar a obdarovaný tuto finanční částku jako dar přijímá.  

 

Finanční dar se poskytuje jako příspěvek na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených s 

životem na venkově obdarovaného: 

 

pro rok ……….  

 

Obdarovaný podpisem této smlouvy přijetí daru stvrzuje.  

 

Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdržela jeden.  

 

 

Jílovice  dne:……………………….. 

 

 

 Obec  Jílovice    

             dárce  obdarovaný 

*nehodící se škrtněte 


