
My v tom Jihočechy nenecháme II 
Zastupitelstvo obce schválilo zapojení obce Domanín do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy 
nenecháme II“.  

Na podporu mají nárok:  

1) Děti:  
 Děti do 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně).  
 Děti pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené 

od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální 
služby. 

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:  
 pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) 

nebo 
 pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo 
 čistý měsíční příjem připadající na člena 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 
(potvrzeno úřadem práce). Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo 
jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v 
dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 let věku 
do 19 let věku. 

Výše podpory pro děti činí 4 000 Kč.  

2) Poživatelé důchodu:  
Poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu ke dni 
1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby a kteří: 
 pobírají příspěvek na bydlení nebo 
 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, 

 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 jiných příjmů v součtu 
maximálně 12 000 Kč. 

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být 
vedeno exekuční řízení.  

Výše podpory:  
 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. 

Podpora bude formou daru vyplácena z rozpočtu obce Domanín v lednu 2023.  

Žádosti o podporu včetně všech příloh musí oprávnění žadatelé s trvalým 
bydlištěm v obci Domanín podat na Obecní úřad Domanín  

nejpozději do termínu 22. prosince 2022. 
 

Podrobné informace najdete na webu 

www.myvtomjihocechynenechame.cz.  
Zde jsou ke stažení také formuláře žádosti o podporu. 

 

 

 

Akce je finančně podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje. 

http://www.myvtomjihocechynenechame.cz/

