Zpráva starostky obce Vlčetínec č. 39 ze dne 17. 9. 2022
• Dne 27. 9. 2022 od 8:00 hodin do 15:00 hodin bude z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - přerušena dodávka
elektrické energie.
Vypnutá oblast: Dívčí Kopy - celá obec, včetně TS Radlina - chatová oblast v k.ú. Dívčí Kopy,
Starý Bozděchov a k.ú. Vlčetínec dále celé obce, včetně samot: Hadravova Rosička, Vlčetínec a
Žďár u Nové Včelnice, včetně samot v k.ú. Štítné.
• Dne 29. 9. 2022 od 7:30 hodin do 16:30 hodin bude z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - přerušena dodávka
elektrické energie, a to Vlčetínec č. p. 3, č. p. 6, č. p. 20 a č. p. 35.
• V rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II přijímají obce a
města Jihočeského kraje žádosti o podporu od osob žijících na území Jihočeského kraje u
příslušné obce/města. OBCE POSKYTUJÍCÍ PODPORU PRO RODINY S DĚTMI DO
DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU, RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍCH PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DO 8 LET
VĚKU A POŽIVATELE DŮCHODU.
1. PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU
Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje do dovršení věku 3 let
(děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo pobírající příspěvek na péči do dovršení
věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové
sociální služby.
Výše podpory na jednotlivce činí 4 000 Kč.
Spolu s vyplněnou žádost na podporu musí předložit alespoň jeden z následujících dokladů:
•
•
•

potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení,
potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě,
potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti
nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského
příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

2. PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003
- 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.
Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude
poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a
mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní
a terénní sociální služby.
Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:
• předškolní vzdělávání (MŠ),
• ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě,
• vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
• zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,
• školní stravování,
• další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění,
kurzy apod.),

ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny,
průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).
Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč.
Příspěvek může být čerpán u více organizací. Avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací
nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu.
Spolu s žádosti o podporu je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů:
• potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení, pokud takový příspěvek pobírá
zákonný zástupce podporované osoby,
• potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě, pokud takový příspěvek pobírá
zákonný zástupce podporované osoby,
• potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním
žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení
Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou
nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.
•

3. PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU
Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:
• poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v
Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.
V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V případě
poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena
společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.
Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje.
Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:
• potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení nebo
• potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou
členů společné domácnosti),
• potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním
žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu
žadatele o podporu).

MODELOVÉ PŘÍKLADY RODIN S POŽIVATELI DŮCHODU
SAMOSTATNĚ ŽIJÍCÍ OSOBY

DVĚ OSOBY VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

DVĚ OSOBY VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI, KDY JEN JEDNA Z NICH POBÍRÁ
DŮCHOD

OSOBA POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD A ŽIJICÍ S RODINOU

VÍCE OSOB VE STEJNÉ DOMÁCNOSTI POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

Pokud si myslíte, že máte nárok na jakoukoliv podporu z dotačního programu Jihočeského kraje MY V
TOM JIHOČECHY NENECHÁME zastavte se do 2. října 2022 na obecním úřadu ve Vlčetínci, a to
každé pondělí od 15:30 do 17:30 hodin. Společně vyplníme žádost, vytiskneme přílohy a podáme vše
na úřad práce nebo požádáme o potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu. Bližší
informace včetně žádosti lze také získat na webové stránce myvtomjihocechynenechame.cz.
Ing. Marie Davidová, starostka

