
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
40. Rady města

konané dne 10.5.2021

Seznam dětí pro poskytnutí daru

Radě města Nové Město na Moravě je předkládán seznam dalších narozených dětí zvaných na akci města 
"Vítání do života". Jedná se o děti, jejichž rodiče nebo alespoň jeden z nich, projevili o tuto společenskou akci 
zájem.

§ 102 odst. 3) zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního daru 1000,-Kč, stříbrného medailonku štěstí se znakem města a dárkovou poukázku 
na pořízení Novoměstské karty dětem s trvalým pobytem v Novém Městě na Moravě a místních 
částech dle předloženého seznamu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: Drahomíra Coufalová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje schválit předložený návrh.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Rada města schválila na 10. schůzi dne 21.3.2011 dar ve formě 
stříbrného medailonku se znakem města a finanční dar ve výši 1000 Kč 
pro narozené dítě s evidovaným trvalým pobytem v Novém Městě na 
Moravě a místních částech. Od roku 2018 každé vítané dítě k výše 
uvedeným darům dostává účelovou dárkovou poukázku na 
pořízení Novoměstské karty pro děti do 6 let. Hodnota poukázky je 
závislá na poplatku za komunální odpad. V tomto materiálu je předkládán 
seznam dětí, pro které je třeba poskytnutí daru schválit.
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Vzhledem k současné situaci a opatření z důvodu pandemie byli osloveni 
rodiče dětí narozených v roce 2020 s možností vyzvednutí daru u 
příležitosti vítání občánků do života na našem úřadě bez slavnostního 
obřadu. Někteří rodiče již projevili o tuto možnost zájem, u zbývajících by 
došlo k předání v rámci standardního vítání jakmile to situace dovolí. 

Materiál obsahuje: Příloha - Seznam dětí pro poskytnutí daru (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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