OBEC SUPÍKOVICE
ZASTUPITELSTVO OBCE SUPÍKOVICE
OBECNÍ PORODNÉ
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PORODNÉHO Z ROZPOČTU
OBCE SUPÍKOVICE
1) Obecní porodné (dále jen porodné) se poskytuje z rozpočtu obce Supíkovice na podporu rodin zde žijících.
2) Žadatelé i příjemci porodného jsou zákonní zástupci (nebo jeden z nich) narozeného živého
dítěte (dětí).
3) Podmínky, které musí být splněny pro poskytnutí (vyplacení) porodného:
 narozené dítě (děti) musí mít trvalý pobyt v obci Supíkovice, a to ke dni narození
dítěte (dětí) a současně i ke dni podání žádosti,
 zákonný zástupce musí o porodné požádat písemně prostřednictvím formuláře
(který je k dispozici na https://www.supikovice.cz/urad-61/formulare-ke-stazeni/obecni-porodne/, případně

kde sdělí údaje nutné pro výplatu porodného,
 žádost o porodné se doručuje na OÚ, a to ode dne narození dítěte (dětí) až do posledního pracovního dne před konáním „Vítání občánků“, na které budou zákonní
zástupci s dítětem (dětmi) písemně pozváni,
 ke dni podání žádosti nesmí mít zákonní zástupci dítěte vůči obci Supíkovice žádné
závazky (dluhy) po splatnosti.
na podatelně OÚ),

4) Výše porodného při narození dítěte (dětí):
 10.000,- na jedno dítě (v případě vícerčat se částka násobí počtem dětí) v případě, že oba
zákonní zástupci mají nejpozději ke dni podání žádosti nahlášen trvalý pobyt (popř.
přechodný u cizinců) v obci Supíkovice, ne však na ohlašovně.
 5.000,- na jedno dítě (v případě vícerčat se částka násobí počtem dětí) v ostatních případech.
5) Symbolický šek na výplatu porodného bude zákonným zástupcům předán starostou obce (nebo jeho zástupcem) na slavnostním obřadu „Vítání občánků“, na který budou spolu s narozeným
dítětem (dětmi) písemně pozváni.
6) Na obecní porodné není právní nárok.
7) Výjimku z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo obce.
8) Tato pravidla schválilo zastupitelstvo obce Supíkovice na svém zasedání dne 6.8.2020, Usnesením č. 5/2020.
9) Tato pravidla ruší pravidla schválena zastupitelstvem obce dne 22.2.2018, Usnesením
č. 1/2018.
10) Tato pravidla nabývají účinnosti i platnosti dnem schválení zastupitelstvem obce. (Poprvé bude
podle těchto pravidel přiznáno porodné při „Vítání občánků“ v roce 2020).

V Supíkovicích dne 6.8.2020.

_____________________
Roman Bican
starosta obce

_________________________
Ing. Radka Hečková
místostarostka obce

