Městský úřad Volary
Náměstí 25, 384 51 Volary
Vedení města Volary se rozhodlo připojit k dotační výzvě Jihočeského kraje „My v tom
Jihočechy nenecháme II“. Zapojení do programu vyžaduje souhlas Zastupitelstva města Volary.
V současné době provádí úředníci městského úřadu administraci programu, tak aby čerpání
jednorázové podpory mohlo začít v co nejkratším termínu.
Výzva je směřována do dvou oblastí
I.







Podpora rodin s dětmi do 3 let věku, resp. do 8 let věku, pokud dítě nevyužívá
pobytové sociální služby a ve společné domácnosti je
a) pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022)
nebo
b) pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku
2022) nebo
c) čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši
maximálně 13 000,- Kč včetně.
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.
Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení 8 let
v tomto dotačním programu a v dotačním programu na podporu školních a
mimoškolních aktivit dětí a mládeže (3-19 let).
Výše příspěvku na dítě činí 4 000,- Kč

Podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního
důchodu, kteří
a) pobírají příspěvek na bydlení nebo
b) žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod
v maximální výši 16 000,- Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod
činí v součtu maximálně 16 000,- Kč měsíčně
c) 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 příjmů v součtu maximálně 12 000,Kč.
 V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000,- Kč
 V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory
3 000,- Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným
poživatelem důchodu.
 Žadatelům, proti kterým je vedena exekuce nebo mají jakékoliv nevypořádané
finanční závazky vůči městu (např. na místních poplatcích) nebude podpora
poskytnuta.
 Žádosti budou přijímány na ekonomickém odboru Městského úřadu Volary od září 2022
do 31. 12. 2022.
 Bližší informace naleznete na https://myvtomjihocechynenechame.cz/
Ing. Petra Vojtová
vedoucí ekonomického odboru
II.
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