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Program sociální stabilizace obce Modrava 

 
Zastupitelstvo obce Modrava přijalo na svém zasedání konaném dne 24.7.2008, schválilo 

konečnou podobu na svém jednání konaném dne 30.9.2008, ve znění změn a doplňků ze  dne 

26.1.2009, 17.9.2009, 30.6.2011 a ze dne 10.9.2015 v souladu s ust. § 35 a § 84 odst. 1) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento: 

 

 

Program sociální stabilizace obce Modrava 
 

I. 

 Úvodní ustanovení 
 

Zastupitelstvo obce Modrava v zájmu zefektivnění pomoci občanům obce Modrava 
1)

 (dále 

jen „občané obce“), rozhodlo o vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtu obce 

Modrava a tím vytvoření Sociálního programu obce Modrava (dále též jen „sociální 

program“) a současně schválilo pravidla pro realizaci a naplňování jeho cílů.  

 
 

II. 

Sociální program - okruh příjemců 

 
Sociální program se vytváří se záměrem definovat způsoby a formy pomoci občanům obce, 

které nelze zcela vyřešit poskytnutím dávky, služby, nebo prostřednictvím poradenství ve 

smyslu platných právních předpisů a situace řešené společně s těmito dávkami, službami nebo 

poradenstvím.  

Sociální program se vztahuje pouze na občany s trvalým bydlištěm v obci Modrava, kteří 

v obci trvale žijí.  

 
III. 

Formy pomoci 

 
Sociální program upravuje pro okruh příjemců uvedených v čl. II. tohoto programu 

následující formy pomoci: 

 

Přímá pomoc: 

 

a) poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč na jednoho občana 

obce ve věku nezaopatřených dětí a věku 70 let a výše, dosaženého v příslušném 

kalendářním roce, vyplaceného na základě osobní žádosti žadatele nebo jeho 

zákonného zástupce nejpozději do 31.12.  příslušného kalendářního roku, 

b) porodné ve výši 60 000,- Kč na každé nově narozené dítě, vyplacené k rukám matky 

po předložení rodného listu narozeného dítěte v podatelně Obecního úřadu v Modravě; 

o výplatě porodného rozhoduje zastupitelstvo obce samostatným usnesením, 

c) finanční příspěvek na dopravu na každé dítěte navštěvující povinnou školní docházku 

ve výši 6 000,-  Kč ročně, splatných nejpozději do 31.12. příslušného  kalendářního 

roku k rukám zákonného zástupce dítěte, u kterého je dítě v trvalé péči a který 

                                                 
1)
  § 16 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
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zajišťuje dopravu dítěte na povinnou školní docházku; tento příspěvek se nevztahuje 

na dítě, jehož dopravu zajišťuje vlastním dopravním prostředkem obec Modrava, 

d) finanční příspěvek na letní dětské tábory do maximální výše 5 000,- Kč ročně na 

každé dítě vyplacené k rukám žadatele (zákonného zástupce dítěte) po předložení 

potvrzení o přijetí dítěte na letní dětský tábor, jehož součástí je výše požadovaných 

nákladů, 

e) finanční příspěvek ve výši Kč 3 000,- na každé dítě nastupující do 1. třídy základní 

školy, vyplaceného do 30.9. příslušného kalendářního roku na základě předchozí 

žádosti předložené v podatelně Obecního úřadu v Modravě k rukám zákonného 

zástupce dítěte, u kterého je dítě v trvalém opatrování a který zajišťuje nástup dítěte do 

1. třídy základní školy, 

f) finanční příspěvek k životnímu jubileu ve výši Kč 1 000,- (50 let, 60 let, 65 let, 70 let, 

75 let, atd.) vyplacených v hotovosti jubilantovi ke dni jubilea,  

g) pohřebné ve výši 5 000,- Kč vyplacených k rukám pozůstalého vypravujícího pohřeb 

zesnulého, po předložení potvrzení o nákladech na vybavení pohřbu v podatelně 

Obecního úřadu v Modravě. 

 
Nepřímá pomoc: 

 

Nabídky společenských aktivit 

 

 Sociální program zahrnuje tyto společenské aktivity: 

 

a) aktivizační zájezdy - uspořádání výletů pro občany obce, 

b) zájezdy na kulturní představení  - pro občany obce, 

c) doprava nezletilých dětí do školy, školky a zpět,  

d) doprava seniorů v případě objektivní potřeby. 

 

Na tyto aktivity budou obcí Modrava poskytnuty vlastní dopravní prostředky obce, anebo 

bude zajištěna zdarma doprava jinými dopravními prostředky.  

V případě poskytnutí dopravních prostředků obce Modrava je jejich provoz možný pouze za 

předpokladu, že řidičem takového prostředku bude osoba pověřená a proškolená obcí 

Modrava, nebo obcí zřízené organizace.    

 

 

IV. 

Zaměstnanecké benefity 

 

Zaměstnanci obce Modrava, nebo jí zřízenou organizaci náleží tyto nenárokové benefity: 

a) příspěvek na důchodové pojištění ve výši 500,- Kč měsíčně na základě uzavřené 

smlouvy o důchodovém pojištění s partnerskou pojišťovnou obce Modrava pro tento 

druh pojištění, 

b) bezúročná půjčka ve výši max. 60.000,- Kč na pořízení nebo zařízení bytu se 

splatností nejpozději do 3 let; obec uzavře se zaměstnancem písemnou smlouvu 

obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výše splátek. 
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V.  

Závěrečná ustanovení 

 
1. Za realizaci Sociálního programu obce Modrava zodpovídá starosta obce. 

2. Naplňování Sociálního programu obce Modrava je přímo závislé na objemu prostředků 

schválených zastupitelstvem obce pro Sociální program obce Modrava pro dané 

rozpočtové období. 

3. Na poskytnutí pomoci podle Sociálního programu obce Modrava není právní nárok. 

4. Zastupitelstvo obce Modrava obdrží od starosty obce v rámci rozboru hospodaření obce 

Modrava 1x ročně zprávu o hospodaření s prostředky vyčleněnými pro Sociální program 

obce Modrava. 

 

 

IV. 

Účinnost 

 

Tento dotační Program sociální stabilizace obce Modrava byl schválen usnesením 

zastupitelstva obce Modrava č. 13  ze dne 10.9.2015 a nabývá účinnosti dnem schválení 

usnesení.  

 

 

 

                

 

 

 

    

 Jaroslav Doležal                                                  Ing. Antonín Schubert                                                                          

místostarosta obce                                                                                           starosta obce                                                                                

 


