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ŽÁDOST O VYPLACENÍ FINANČNÍHO DARU 

V RÁMCI PROGRAMU 

"PODPORA PO NAROZENÍ NOVÉHO OBČÁNKA MĚSTA BÍLINY“ 

ŽADATEL/KA 

Jméno a příjmení:  ___________________________________________________________________ 

Vztah k dítěti: ___________________________________________________________________

Datum narození: __________________ Číslo občanského průkazu: _____________________ 

Telefonní číslo: __________________ E-mail: __________________________________________ 

Trvalé bydliště:  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________ PSČ: ______________ 

1. Doložení splnění podmínky, že Žadatel po dovršení 15 let věku v období posledních tří let před narozením 

dítěte je/byl na plný úvazek zaměstnán (nikoliv na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, 

tj. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), podnikal/podniká nebo se soustavně 

připravoval/připravuje na budoucí povolání, a to v součtu nejméně po dobu dvou let. Mateřská dovolená 

ani rodičovská dovolená se do žádné z těchto lhůt nezapočítávají. Tuto skutečnost Žadatel dokládá: 

☐ ověřené kopie pracovních smluv, evidenčních listů důchodového pojištění, potvrzení 

od zaměstnavatele, nebo jiných dokladů, ze kterých by bylo patrné, že žadatel výše uvedenou 

podmínku splňuje 

☐ ověřené kopie přiznání k dani z příjmu osobou SVČ, nebo rozhodnutí finančního úřadu 

o paušální dani, 

☐ potvrzení o studiu nebo jeho ověřené kopie, ověřená kopie výučního listů, maturitního 

vysvědčení nebo diplomu osobou studující 

☐ potvrzením o čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. 

2. NAROZENÉ DÍTĚ, NA KTERÉ JE O DAR ŽÁDÁNO: 

Jméno a příjmení: ___________________________________ Datum narození: _________________ 

☐   Doloženo ověřenou kopií rodného listu dítěte 

3. VŠECHNY OSTATNÍ DĚTI ŽADATELE/KY*): 

Jméno a příjmení: ___________________________________ Datum narození: _________________ 

Jméno a příjmení: ___________________________________ Datum narození: _________________ 

Jméno a příjmení: ___________________________________ Datum narození: _________________ 

Jméno a příjmení: ___________________________________ Datum narození: _________________ 

Jméno a příjmení: ___________________________________ Datum narození: _________________ 

Jméno a příjmení: ___________________________________ Datum narození: _________________ 

*) V případě více dětí další uveďte na samostatném listě. 
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4. Finanční dar bude vyplacen převodem na účet vedený u: ___________________________________ , 

číslo účtu včetně kódu banky __________________________ / _________ . 

5. Tímto prohlašuji, že ke dni podání této žádosti nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu 

Bílina, Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Městským technickým službám města Bílina ani vůči 

jiným příspěvkovým organizacím města Bílina (zejména jeho předškolním a školním zařízením). 

6. Uděluji svobodný a vědomý souhlas k tomu, aby níže uvedené orgány a právnické osoby poskytly 

informace o plnění mých závazků, jak je dále uvedeno, a aby pro tento účel bylo nakládáno s mými 

osobními údaji (jméno, příjmení, datum narození): 

a) Město Bílina, odbor finanční, k plnění závazků vůči městu Bílina 

b) Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ul. Pražská 206/95, k plnění závazků, 

c) Městské technické služby města Bílina, Teplická 899, 418 28 Bílina, k plnění závazků, 

d) Předškolní / školní zařízení zřízené městem Bílinou, k plnění závazků. 

7. Prohlašuji, že na výše uvedené dítě, na které touto žádostí žádám město Bílinu o finanční dar, jsem já ani 

jiná osoba nečerpal(a) jednorázovou státní dávku „porodné“ ani jsem já ani jiná osoba o tuto státní dávku 

„porodné“ nepodal(a) žádost a ještě neobdržel(a) rozhodnutí o přiznání této dávky.  

☐   Doloženo Čestným prohlášením Žadatele 

8. Prohlašuji, že jsem se před podáním žádosti seznámil s platnými pravidly pro poskytnutí finančního daru 

v rámci programu „Podpora po narození nového občánka města Bíliny“.      

9. Beru na vědomí, že se při nakládání s osobními údaji zaměstnanci Městského úřadu v Bílině řídí 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a dále pak ID_ST_076 Nakládání s osobními údaji.  

Prohlašuji, že jsem uvedl(a) úplné, přesné a pravdivé údaje.  

Jsem si vědom(a) toho, že pokud by mnou uvedené informace byly nepravdivé, budu čelit všem z toho 

vyplývajícím právním následkům. 

Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů, nebude mé žádosti vyhověno. 

Beru na vědomí, že město Bílina si může ověřit platnost a pravdivost výše uvedených údajů a prohlášení 

a uděluji tímto v souvislosti s touto mou žádostí k takovému postupu městu Bílina svůj souhlas. 

 

V __________________ dne ______________  ____________________________ 

Podpis žadatele/ky 

Slouží pro úřední záznamy:   Žádost doručena dne: _________________ 

 

Podmínky dle bodu 1.) žádosti ověřeny a splněny         Ano / Ne Poznámka: __________________________________________________ 

 

Podmínky dle bodu 2.) žádosti ověřeny a splněny         Ano / Ne Poznámka: __________________________________________________ 

 

Podmínky dle bodu 3.) žádosti ověřeny a splněny         Ano / Ne Poznámka: __________________________________________________ 

 

Podmínky dle bodu 5.) žádosti ověřeny a splněny         Ano / Ne Poznámka: __________________________________________________ 

 

Podmínky dle bodu 7.) žádosti ověřeny a splněny         Ano / Ne Poznámka: __________________________________________________ 

 

     Vyplnil(a): _______________________________________ Podpis: _____________________________ 

 

                Radou / Zastupitelstvem města Bíliny na jednání dne _____________ pod bodem ________ byla žádost    SCHVÁLENA / ZAMÍTNUTA. 
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