PRAVIDLA
PRO POSKYTOVÁNÍ VĚCNÝCH DARŮ
OBČANŮM OBCE KUNRATICE U CVIKOVA PŘI VÝZNAMNÝCH
ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTECH
I.
Tato pravidla řeší poskytování věcných darů z rozpočtu obce občanům, kteří mají trvalé
bydliště v Kunraticích u Cvikova (dále jen „občané“), a to při příležitosti jejich narození,
významného životního jubilea a výročí svatby.
Pravidla se také vztahují i na bývalé občany Kunratic u Cvikova, jubilanty toho času žijící
v některém zařízení pro seniory.
Poskytování těchto darů je zajišťováno v rámci činnosti „Kulturní a společenské komise“
(dále jen „KaSK“).
II.
U příležitosti narození dítěte, jehož matka je v den porodu a zároveň v den konání
společenské akce „Vítání nových občánků“ přihlášena s dítětem k trvalému pobytu
v Kunraticích u Cvikova, může být dítěti prostřednictvím rodičů dítěte poskytnut věcný dar
až do hodnoty 1 000,- Kč.
III.
U příležitosti významného životního jubilea občana, může být poskytnut věcný dar (např.
dárkový balíček) v hodnotě až 350,- Kč občanům od 60 let věku následovně: (60/65/70/75/80
a dále každý rok). Občanům u příležitosti 50 a 55 let věku bude poskytnut věcný dar
do hodnoty 100 Kč.
Ze strany KaSK bude jubilantům osobně předána tištěná gratulace.
Gratulace občanům k významnému životnímu jubileu jsou zajištěny KaSK občanům
s trvalým pobytem v Kunraticích u Cvikova včetně občanů toho času žijících v zařízení
pro seniory.
IV.
U příležitosti výročí svatby může být občanům poskytnut věcný dar až do výše 1 000,- Kč.
Za výročí svatby je považováno výročí 25 (stříbrná), 50 (zlatá), 55 (smaragdová),
60 (diamantová), 65 (kamenná), 70 (platinová – briliantová) a více let od uzavření
manželství.
Na tuto skutečnost je třeba zástupce KaSK upozornit rodinným příslušníkem jubilantů.
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V.
Tato pravidla vydalo zastupitelstvo obce Kunratice u Cvikova dne 3. března 2016 na jednání
ZO č. 20, s účinností od 3. března 2016.
Na poskytnutí věcného daru není těmito pravidly založen právní nárok.
Martina Černá, předsedkyně KaSK

Zastupitelstvem schválení členové KaSK:

Ing. Josef Černý
Bc. Kateřina Hradiská
Bc. Michal Iwanejko
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