Příloha č. 5
Zápisu ze zasedání Zastupitelstva m
města Golčův
čův Jeníkov dne 24. 2. 2015

Organizač předpis
Organizační
ředpis
Přidělování
lování jednorázových výpomocí z rozpočtu
rozpo
města
1) Účel
el jednorázových výpomocí:
Jednorázové výpomoci z rozpočtu
rozpoč města jsou určeny pouze pro občany
čany trvale bydlící
v Golčově Jeníkově s trvalým pobytem delším než dva roky, kteří
ří se dostali přechodně
p
do
stavu kritické nouze a jejich situaci vy
vyřeší
eší poskytnutá jednorázová dávka k uhrazení
mimořádně nutných nákladů,
ů, které nemohou uhradit ze svých p
příjmů
ř ů (zákon 181/91 Sb.).

2) Určeny těmto
mto obyvatelům:
obyvatelů
Jednorázové výpomocí z rozpočtu
rozpoč města jsou určeny pouze pro občany
čany trvale bydlící
v Golčově Jeníkově s trvalým pobytem delším než dva roky. Příspěvek
ř ěvek není nárokovatelný,
nárokova
žadatel by měl splňovat některá
ěkterá z kritérií uvedených níže.:
a)
b)
c)
d)

nezaměstnaný déle než půl
p roku
dlouhodobě
ě nemocný
samoživitel se dvě
dvěma a více dětmi
příjem nepřesahuje
řesahuje 2 násobek životního minima stanoveného zákonem v té
době platným, a to déle než půl
p roku

3) Výše dávky:
Maximální výše jednorázové výpomoci je 8
8.000,- Kč a to pouze jednou za dva roky

4) Charakter výpomoci:
Jednorázová výpomoc je poskytována pouze jako dávka věcná,
v
hrazená
ená formou faktury nebo
v hotovosti pracovníkem MÚ – sociální oddělení.

5) Postup přidělování
Jednorázové výpomoci budou přidělovány
př
na základě písemné žádosti uchazeče,
uchaze
formulář
obdrží na MÚ – sociální oddělení.
ělení. Na základ
základě těchto žádostí sociálně-zdravotn
zdravotně a bytový
výbor zastupitelstva Města
ěsta Golčova
Golčova Jeníkova hlasováním rozhodne o přidělení
př
či zamítnutí
žádosti. V případě rovnosti hlasů má rozhodující slovo předseda výboru.
výboru Pokud má žadatel
finanční závazky vůči Městu
ěstu Golčův
Golčů Jeníkov po době splatnosti, použije se odpovídající část
příspěvku na úhradu těchto
ěchto závazků.
závazk

Mrg. Vlastimil Marušák
starosta

Bc. Miroslav Mrkvička
Mrkvi
místostarosta

