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Důvodová zpráva 

 

Radě města Milevska je předkládán návrh na poskytnutí peněžitých darů v rámci dotačního 

programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“ (dále jen „dotační program“). V rámci 

dotačního programu jsou podporováni poživatelé důchodů pobírající příspěvek na bydlení a 

nízkopříjmoví poživatelé důchodů (celkový čistý příjem do 16 000 Kč měsíčně u samostatně 

žijícího poživatele důchodu; u poživatele důchodu žijícího ve společné domácnosti s dalšími 

osobami nesmí celkový čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti 

přesáhnout 12 000 Kč). Další podporovanou skupinou jsou děti do 3 let věku a děti do 8 let 

věku pobírající příspěvek na péči. V případě, že je v rodině pobírán přídavek na dítě nebo 

příspěvek na bydlení, je nárok na finanční podporu za předpokladu splnění dalších podmínek 

automatický, v opačném případě jsou prokazovány čisté měsíční příjmy rodiny, kdy čistý 

měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti nesmí přesáhnout 13 000 Kč. Další 

podmínky pro poskytování finanční podpory jsou upraveny v Pravidlech dotačního programu 

„My v tom Jihočechy nenecháme II“ vydaných Jihočeským krajem a v Zásadách pro 

poskytování finanční podpory v rámci dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme 

II“ schválených Radou města Milevska. Finanční podpora nemůže být poskytnuta např. osobě, 

proti které je vedeno exekuční řízení, osobě, která má nesplacené závazky vůči městu apod. Do 

14.11.2022 bylo vyhodnoceno celkem 69 žádostí o finanční podporu v rámci dotačního 

programu. Peněžitý dar ve výši 4 000 Kč se navrhuje poskytnout 56 samostatně žijícím 

poživatelům důchodu a 6 dětem, peněžitý dar ve výši 3 000 Kč pak 5 poživatelům důchodu 

žijícím ve společné domácnosti s dalšími osobami. 4 žadatelům se navrhuje peněžitý dar 

neposkytnout, neboť nesplnili některou z podmínek dotačního programu.  
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