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INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZA ÚČELEM 

POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU MĚSTA 

STRAKONICE 
 
Tyto doplňující podmínky zpřesňují a konkretizují podmínky pro administraci žádostí 

a poskytování finančních darů jednotlivým žadatelům z řad občanů města Strakonice v rámci 

dotačního programu "My v tom Jihočechy nenecháme II" (dále jen DP). Účast v DP byla 

odsouhlasena dne 14. 9. 2022 Zastupitelstvem města Strakonice (Usnesení č. 652/ZM/2022). 

Termín podání 
Žádosti o finanční dar města Strakonice v rámci DP je možné podávat v termínu 

od 03. 10. 2022 do 30. 12. 2022. 

Místo a forma podání žádostí 
Žádosti je možné podat: 

- Datovou schránkou – ID datové schránky: 4gpbfnq, 

- poštou na adresu – Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 

- osobně  – na podatelnu Městského úřadu Strakonice viz úřední hodiny: 
 
 

PONDĚLÍ 8:00 – 16:00 

ÚTERÝ 8:00 – 15:00 

STŘEDA 8:00 – 18:00 

ČTVRTEK 8:00 – 15:00 

PÁTEK 8:00 – 13:00 

 

Podatelna se nachází  v přízemí budovy Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 3, 386 01 
Strakonice (vchod z rampy na Velkém náměstí).   

 

V případě zájmu o potvrzení převzetí žádosti si přineste vlastní kopii žádosti. 

Formuláře žádosti 
Formuláře žádostí včetně příloh jsou ke stažení na www.strakonice.eu sekce Městský 
úřad/Formuláře/Odbor finanční viz obrázek níže nebo ZDE 
 

 

http://www.strakonice.eu/
file://///MU1STN/USR/DP_JCK_2022/ZDE
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Podmínky DP a způsob prokázaní 
Podporované skupiny a výčet způsobu prokázání naleznete níže v dokumentu (prokázání se 
řídí oficiálními pravidly dotačního programu Jihočeského kraje). 
 

Ke každé žádosti je nutné doložit požadované přílohy či související potvrzení. 
 

Výplata daru 
a) Bezhotovostní platby s ohledem na jejich administrativní nenáročnost budou 

zpracovány přednostně a průběžně. 

b) Hotovostní platby budou vypláceny na pokladně v přízemí budovy Městského úřadu 
Strakonice, Velké náměstí 3, 386 01 Strakonice (vchod z rampy na Velkém náměstí) a 
to následujícím způsobem: 

 pro žádosti podané do 31.10.2022 v termínech 14.11.2022, 16.11.2022, 
21.11.2022, 

 pro žádosti podané od 01.11.2022 do 30.11.2022 v termínech 12.12.2022, 
14.12.2022, 19.12.2022, 

 pro žádosti podané od 01.12.2022 do 30.12.2022 v termínech 16.01.2023, 
18.01.2023, 23. 01.2023. 

 
Jednotlivé termíny výplat jsou stanoveny vždy na pondělí a středu dle otevírací doby 
pokladny. 

Doplňující  podmínky a informace 
1. Zahájení administrace – zpracování žádostí od 03. 10. 2022. 
2. Konečný termín podání žádostí do 30. 12. 2022 (včetně). 
3. Primárně doporučená forma přijetí žádostí: 

- Osobní podání na podatelnu Městského úřadu Strakonice,  
- prostřednictvím České pošty, 
- datovou schránkou. 

4. Žadatelům, kteří mají evidován nedoplatek či jiný nesplněný závazek vůči městu 
Strakonice (ke dni podání žádosti) nebude finanční dar poskytnut. 

5. Informační povinnost související s administrací přijatých žádostí (směrem k žadateli) se 
vztahuje pouze na situace, kdy jsou žádosti nekompletní a je potřeba doplnit povinné 
informace, náležitosti či dokumenty. Účastníci budou kontaktováni pouze o této 
skutečnosti pracovníkem úřadu primárně telefonicky či e-mailově. 

6. V případě nesplnění podmínek pro poskytnutí finančního daru nebude vydáváno 
rozhodnutí ve věci či jiný obdobný akt, žadatel o této skutečnosti nebude ze strany 
města Strakonice vyrozumíván, informace o neposkytnutí finančního daru budou 
žadateli sděleny výhradně na jeho vyžádání. 

7. V případě, že žadatel neposkytuje součinnost potřebnou pro naplnění cílů a termínů dle 
stanovených doplňujících podmínek pro administraci žádostí za účelem poskytování 
finančních darů jednotlivým žadatelům z řad občanů města Strakonice či pravidel 
dotačního programu, nebude jeho žádosti vyhověno. 

8. V souladu s pravidly dotačního programu veškeré žádosti musí být proplaceny 
nejpozději do 31. 01. 2023. 

9. Informace o zpracování osobních údajů a GDPR naleznete na www.strakonice.eu 
10. Žadatelům, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Městského úřadu Strakonice, 

nebude finanční dar poskytnut. 

http://www.strakonice.eu/
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Infolinka Jihočeského kraje 
- Na internetových stránkách pod odkazem https://myvtomjihocechynenechame.cz/, 
- dotazem na mail: podpora-dp2@kraj-jihocesky.cz, 
- telefonicky na tel: 386 720 397 (po, st: 8:00 – 16:30, út, čt, pá: 8:00 – 14:00). 

 

Pro případné otázky týkající se nároku na podporu, dokládání výše příjmů, metodické upřesnění  
(např. jaké položky se započítávají do příjmů a od kdy, počítá se do příjmů  ošetřovné a 
výživné, jak posuzovat střídavou péči, pěstounskou péči atd.)  DOPORUČUJEME 
kontaktovat INFOLINKU Jihočeského kraje či navštívit sekci „Nejčastější otázky 
a odpovědi“ na webu https://myvtomjihocechynenechame.cz/ 

Všeobecné podmínky DP a podporované osoby 
Žadatel musí splňovat následující všeobecné podmínky DP: 
 

DP č. 1 - Podpora dětí 

 
 Dotace v tomto dotačním programu může být požadována pouze na podporu: 

- Dětí do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně), 
- dětí, které pobírají 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. 
 

 Podporovány budou děti ve společné domácnosti, v níž je: 
- Pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022)  nebo 
- pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) 

nebo 
- čistý příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000,- Kč 

včetně.  
 

Výše daru na podporovanou osobu je 4 000 Kč. 
 

Další podmínky DP: 
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku 
nesmí být vedeno exekuční řízení.  
 
Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby 
a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání. 
 

V případě, že nespadáte do této kategorie či nenaplňujete stanovená 
kritéria, nemáte na poskytnutí finančního daru nárok. 

 
Způsob prokázání: 

- Způsob prokázání se řídí pravidly dotačního programu Jihočeského kraje. 
 

- Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován v případě 
pobírání dávek „Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“ potvrzením z úřadu 
práce. U dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě 
nevyužívá  pobytové sociální služby, musí být pobírání příspěvku doloženo potvrzením 
z úřadu práce. 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/
file://///MU1STN/USR/DP_JCK_2022/podpora-dp2@kraj-jihocesky.cz
tel:386%20720%20397
https://myvtomjihocechynenechame.cz/
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- Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporovaná osoba, pobírána dávka 

„Příspěvek na bydlení“ nebo „Přídavek na dítě“, je nárok na podporu prokazován výší 
příjmů na stanoveném vzorovém formuláři žádosti o podporu. 

 
- K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit 

potvrzení o výši příjmu. Více informací je k nalezení v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 
 

- Pokud se jedná o zaměstnance, dokládají se příjmy za období 3 měsíce zpětně, 
počítáno ode dne podání žádosti občana na obec. Pokud se jedná o OSVČ, tyto osoby 
dokládají své příjmy daňovým přiznáním za rok 2021.  

 

Veškeré povinné přílohy dokládejte současně s formulářem 
Vaší žádosti.  

 
 

DP č. 2 - Podpora poživatelů důchodu 
 

Dotace v tomto dotačním programu zahrnuje: 
- podporu poživatele starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního 

důchodu (dále jen „důchod“). 
 

Podporované jsou osoby, které: 

- Pobírají příspěvek na bydlení  nebo  

- žijí samostatně a pobírají důchod v maximální výši 16 000,- Kč nebo jejich další jiný 
příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000,- Kč měsíčně, 

- žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími 
spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí 
včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000,- Kč.  

Výše daru na podporovanou osobu: 
V případě samostatně žijícího poživatele důchodu je výše daru 4 000 Kč. 
V případě více poživatelů důchodu žijících ve společné domácnosti  je výše daru 3 000 Kč. 

 

Další podmínky DP: 
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku 
nesmí být vedeno exekuční řízení.  
 

V případě, že nespadáte do této kategorie či nenaplňujete stanovená kritéria, 
nemáte na poskytnutí finančního daru nárok. 

 
Způsob prokázání: 

- Způsob prokázání se řídí pravidly dotačního programu Jihočeského kraje. 
 
- Nárok na podporu ze strany poživatelů důchodů je v případě pobírání dávek „Příspěvek 

na bydlení“ prokazován potvrzením z úřadu práce. 
 



 

5 
 

- Pokud není ve společné domácnosti, kde žije podporovaná osoba, pobírána dávka 
„Příspěvek na bydlení“, je nárok na podporu prokazován výší příjmů na stanoveném 
vzorovém formuláři žádosti o podporu.  

 
- K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit/ 

prokázat výši příjmů. Více informací je k nalezení v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 
 

- Výše důchodu se prokazuje k  1. 8. 2022. Výše důchodu k tomuto datu je možné 
prokázat zejména potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) 
o valorizaci důchodů v červnu roku 2022.  

 
- Pokud se jedná o zaměstnance, dokládají se příjmy za období 3 měsíce zpětně, počítáno 

ode dne podání žádosti občana na obec. Pokud se jedná o OSVČ, tyto osoby dokládají 
své příjmy daňovým přiznáním za rok 2021.  
 

 

Veškeré povinné přílohy dokládejte současně s formulářem 
Vaší žádosti.  

 
 

 
 

 

 
 

PŘÍLOHA Č. 1 – PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ 
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Příloha č. 1 
 
Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše 
čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit:  
 

- u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda 
o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.) – potvrzení od 
zaměstnavatele/zaměstnavatelů o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři 
měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve 
společné domácnosti nemají žádný jiný zdanitelný příjem,  

 
- u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoba ve společné domácnosti mají 

další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo 
kapitálového majetku) a  
u příjmů OSVČ a dalších příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických 
osob – vyplněný přehled příjmů z daňového přiznání za rok 2021 (formulář je součástí 
přílohy žádosti),  

- u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) 
– potvrzení zaměstnavatele, popř. okresní správy sociálního zabezpečení o výši 
pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu,  

 
- u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu – 

potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobíraného důchodu.  
 

- u rodičovského příspěvku – potvrzení úřadu práce o měsíční výši příspěvku 
(formulář je součástí přílohy žádosti), 

 
- u podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci – potvrzení úřadu práce o 

měsíční výši podpory (formulář je součástí přílohy žádosti), 
 

- u ostatních příjmů (např. skutečně obdržené výživné, výsluhové náležitosti a nároky 
u vojáků z povolání a členů bezpečnostního sboru atd.) - vyčíslení průměrné měsíční 
výše těchto příjmů za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o 
podporu na stanoveném formuláři (součást formuláře žádosti).  

 

Jednotlivé doložené příjmy budou vykázány na stanoveném formuláři žádosti, na kterém bude 
také potvrzeno splnění posuzované hranice měsíčního průměrného čistého příjmu na člena 
společné domácnosti. Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající 
skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady.  
 
Žádost o podporu podávají zákonní zástupci nebo poživatelé důchodu vždy prostřednictvím 
města Strakonice. Pracovníci města dále kontrolují, zda žadatelé o podporu splňují stanovené 
podmínky programu.  
 
Doporučujeme v případě prokazování příjmů navštívit sekci navštívit sekci „Nejčastější 

otázky a odpovědi“ na webu https://myvtomjihocechynenechame.cz/ 
 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/

