
Pravidla socia lní ho programu obce Vestec 

 

1. Příspěvek na bydlení 

1.1. Na příspěvek na bydlení má nárok každý občan ČR a občané států EU, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu v obci Vestec k 31.8. daného roku. Příspěvek se vyplácí ve výši 1300 Kč pro 

občany starší 18 let, a ve výši 1500 Kč pro děti do 18 let.  

1.2. Žádost o příspěvek se podává na předepsaném tiskopise, který občan vyplní a podepíše. 

Tiskopisy jsou k dispozici v podatelně Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3 (dále jen „podatelna“) nebo 

na webových stránkách obce. 

1.3. Tiskopis lze podat od 2.1. do 31.10. daného roku buď osobně v úředních hodinách v podatelně, 

datovou schránkou žadatele nebo doručit poštou. Vždy je rozhodující datum přijetí žádosti 

podatelnou. Připadne-li datum 31.10. na víkend, akceptuje se příjem žádostí ještě první pracovní den 

po tomto datu. Totožnost žadatele/ zákonného zástupce bude ověřena na základě předloženého 

občanského průkazu, u dítěte se předkládá rodný list, popř. občanský průkaz dítěte. V případě 

podání poštou je nutné žádost opatřit úředně ověřeným podpisem žadatele.  

1.4. Příspěvek bude vyplácen v listopadu a v prosinci daného roku. Příspěvek bude vyplacen na číslo 

bankovního účtu žadatele uvedené v žádosti nebo bude vyplacen žadateli hotově v podatelně bez 

možnosti zastoupení, dle volby žadatele. Informace o úředních hodinách pro vyplácení příspěvku 

v hotovosti bude zveřejněna v dostatečném předstihu na úřední desce. V případě nevyzvednutí 

příspěvku vypláceného hotově do konce kalendářního roku příspěvek propadá bez možnosti náhrady.  

1.5. Podmínkou uznání nároku na příspěvek na bydlení je přihlášení občana k trvalému pobytu v obci 

Vestec ke dni  31.8. daného roku a zároveň včasné zaplacení všech závazků vůči obci (správní 

poplatky za komunální odpad, poplatek za psa). Úmrtím žadatele před 31.8.  zaniká nárok na výplatu 

příspěvku. 

1.6. O příspěvek na bydlení může občan žádat každý rok, vždy je nutné podat novou žádost.  

1.7. Každý senior, který podá žádost o příspěvek na bydlení, obdrží při dosažení významného 

životního jubilea v daném roce mimořádný příspěvek ve výši 1000 Kč. Za významné jubileum se 

považuje dosažení věku 70 let, 75 let, 80 let atd. 

2. Příspěvek pro seniory 

2.1. Příspěvek pro seniory je určen pro všechny občany ČR a občany států EU, kteří jsou přihlášeni 

v obci Vestec k trvalému pobytu k 31.8. daného roku, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní 

důchod v ČR. Příspěvek se vyplácí ve výši 1000 Kč. 

2.2. Žádost o příspěvek pro seniory se podává na předepsaném tiskopise, který občan vyplní a 

podepíše. Tiskopisy jsou k dispozici v podatelně Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3 (dále jen 

„podatelna“) nebo na webových stránkách obce. Totožnost žadatele bude ověřena na základě 

předloženého občanského průkazu, povinnou přílohou je také potvrzení o pobírání důchodu 

(důchodový výměr). Potvrzení o pobírání starobního důchodu se nevyžaduje při opakovaném 

podání žádosti o příspěvek pro seniory. To neplatí při pobírání invalidního důchodu, tento výměr je 

nutné doložit vždy aktuální. 



2.3. Tiskopis lze podat od 2.1. do 31.10. daného roku buď osobně v úředních hodinách v podatelně, 

datovou schránkou žadatele nebo doručit poštou. Vždy je rozhodující datum přijetí žádosti 

podatelnou. Připadne-li datum 31.10. na víkend, akceptuje se příjem žádostí ještě první pracovní den 

po tomto datu. V případě podání poštou je nutné žádost opatřit úředně ověřeným podpisem 

žadatele.  

2.4. Příspěvek bude vyplácen v listopadu a v prosinci daného roku. Příspěvek bude vyplacen na číslo 

bankovního účtu žadatele uvedené v žádosti nebo bude vyplacen žadateli hotově v podatelně bez 

možnosti zastoupení. Informace o úředních hodinách pro vyplácení příspěvku v hotovosti bude 

zveřejněna v dostatečném předstihu na úřední desce. V případě nevyzvednutí příspěvku vypláceného 

hotově do konce kalendářního roku příspěvek propadá bez možnosti náhrady.  

2.5. Podmínkou uznání nároku na příspěvek pro seniory je přihlášení občana k trvalému pobytu v obci 

Vestec ke dni  31.8. daného roku a zároveň včasné zaplacení všech závazků vůči obci (správní 

poplatky za komunální odpad, poplatek za psa). Úmrtím žadatele před 31.8. zaniká nárok na výplatu 

příspěvku. 

2.6. O příspěvek může občan žádat každý rok, vždy je nutné podat novou žádost. 

3. Porodné 

3.1. Výplata porodného je jednorázovou formou sociálního příspěvku. Nárok na jeho vyplacení má 

jeden ze zákonných zástupců dítěte v případě, že dítě má prvotní trvalý pobyt na území obce Vestec. 

Příspěvek se vyplácí ve výši 3000 Kč. 

3.2. Žádost o příspěvek se podává na předepsaném tiskopise, který zákonný zástupce dítěte vyplní a 

podepíše. Tiskopisy jsou k dispozici v podatelně Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3 (dále jen 

„podatelna“) nebo na webových stránkách obce. Totožnost zákonného zástupce bude ověřena na 

základě předloženého občanského průkazu, u dítěte se předkládá rodný list.  

3.3. Tiskopis lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne narození dítěte osobně v úředních 

hodinách v podatelně Obecního úřadu. 

3.4. Příspěvek je vyplácen bezodkladně na číslo bankovního účtu žadatele uvedené v žádosti nebo 

v hotovosti v podatelně, dle volby žadatele. 

 


