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Pravidla pro čerpání finančního příspěvku na ozdravný pobyt a lyžařský 
výcvik 

 
ČI. I 

1. Město Bílina přispívá na školy v přírodě, adaptační pobyty, ozdravné zahraniční výjezdy (dále jen 
ozdravné pobyty) dětí a žáků základních a mateřských škol částkou 1.000 Kč ročně na jedno dítě, 
žáka, které se ozdravného pobytu zúčastní. Žadatelem o příspěvek je základní nebo mateřská 
škola zřízená městem Bílina, která je též pořadatelem ozdravného pobytu.  
 

2. Město Bílina přispívá na lyžařské výcviky žáků základních škol částkou 1.000 Kč ročně na 1 žáka, 
který se lyžařského výcviku zúčastní. Žadatelem o příspěvek je základní škola zřízená městem 
Bílina, která je též pořadatelem lyžařského výcviku. 
 

3. Finanční příspěvek bude organizaci poskytnut formou rozpočtového opatření v souladu se 
směrnicí č. 07/2018 k rozpočtovým pravidlům, až po uskutečnění ozdravného pobytu nebo 
lyžařského výcviku.  Žádost, kterou škola předkládá na odbor školství, sociálních věcí a 
zdravotnictví, musí obsahovat seznam dětí (žáků), které se ozdravného pobytu nebo lyžařského 
výcviku zúčastnili a dále také stavy fondů organizace.  

 

Čl. II 
1. Minimální délka ozdravného pobytu či lyžařského výcviku je  5 dní.  

 
2. Příspěvek lze čerpat na jedno dítě, žáka v jednom kalendářním roce (vyjma měsíců červenec a 

srpen) maximálně 1x na lyžařský výcvik a 1x na ozdravný pobyt.  
 

                                                        Čl. III 
 
 

1. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 
 

2. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Bíliny č. 829 dne 26.07.2022 s účinností od 
01.08.2022.   

 

 
3. Toto znění pravidel nahrazuje pravidla schválená radou města usnesením č. 34 ze dne 21.01.2020.  
 

 
V Bílině dne  

 
 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, v. r.     Ing. Marcela Dvořáková, v. r. 
starostka města       místostarostka města 
 


