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Směrnice o poskytování darů
obec Záměl poskytuje fuzickým osobám a spolkům následrrjící finanční a věcné dary:

l. Věcné dary při dovršení životního jubilea
a) Věcné dary v hodnotě do 300 Kč se poskytují občanům u příležitosti dowšení věku

70, 75, 80. 85. 90' 95' U příležitosti dowšení věku 100 let se posk}Íuje se soúlasem
starcsty obce mimořádný věcný da_r, j ehož hodnota nepřesáfure do 500 Kč'

b) Věcné dary v hodnotě do 300 Kč se posk}'tují občanům u příleŽitosti jejich narozenin
kaŽdý lok počínaje dovršením 90-tého roku věku.

2. Věcný dar při přiležitosti vitáíí občánků
a) Při příležitosti vít]íní občántů, ktelé pořádá obec Záměl se posk}1uje kytička

maminkiím narczených občántů naší obce'
b) Dětem je věnována pamětní kniha při nalození dítěte a věcný dárck, jehož hodnota

nepřesá]me 200 Kč. Dětem je věl]oviín ťrnanční příspěvek v hodnotě 1000 Kč

3' Věcný dar při zahájení a ukončení školní docházky v Zámělské škole
a) Dětem, které začaly navštěvovat první tiídujsou věnovány upomínkové předměty při

s]a\''l1ostním zahájení školní dochr1zky v Zámělské škote.
b) Dětem, ktelé úončily ško]ní docházku pátou třídoujsou věnovány upomíntové

předměty jako věcný dal pii předávání \,Tsvědčení'

4. Příspěvek spolkům
a) Na základě písemné žádosti obec Zríměl může přispět finanční dar spolkům. o r1íši

příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce záměl.

5. věcný dar jako prezentace obce
a) Mimořádný věcný daÍjako prezentace obce v podobě reklamních materiáů s obecní

tematikoujakoje např' Almanach obce Zráměl' hmečky s vodníkem' s hastmal]kou
Mankou, stoletou hospodou, keramický zvoneček' svíce, mince, pohlednice, obecní
poŠtomí zíánky, kamenné památky, pomístní náz\y obce Záměl' rodinná klonika'
album star'.i'ch pohledntc, zžLožky'.. ' se poskytuje se souhlasem starosty obce'

b) Jedná se o daryjako odměna spoltovního klání' dětshÍch soutěŽí, tombola Ía místní
akce' hasičům do soutěží, reklamní prezentace na setkiíní starostu, rcgionů apod.,

6. věcný dař r"ýroby v knihovně
a) jedná se o nákup mateliáu na výrobu zájmor1ých činností. Barvy' štětce' lepidla'

stuhy, papíry' plovázky, &átky, . '..' ProtoŽe r'1'robené wýrobky jsou dětmi odnášené
domů'jedná se o věcný dar'

7. Společná ustanovení _ zodpovědné osoby
a) osoby, které jsou ogá\'něni k zajištění nákupu věcných daru' jsou členky sociiílního a

kultumího výboru, knihovnice, starostka obce, zaměstnanci obce
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