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                                               Návrh na usnesení 


1.	Rada  města doporučuje Zastupitelstvu města schválit městské porodné ve výši 10000 Kč na 1 narozené dítě s trvalým pobytem v Jeseníku dle důvodové zprávy.
__________________________________________________________________________



Důvodová zpráva :                                                                                                                    

Na základě čl. IV Koaliční dohody bylo zpracováno Programové prohlášení Rady města Jeseníku pro volební období 2006 – 2010 obsahující konkrétní opatření pro podporu rodiny s dětmi. Jedním z těchto opatření je rovněž příprava a realizace programu na hmotnou podporu rodin s dětmi  spojeného s monitoringem jejich potřeb.
V souvislosti s výše uvedeným zastupitelé za KDU-ČSL navrhují pro období 2009 – 2010 zavedení městského porodného ve výši 10000 Kč na 1 narozené dítě s trvalým pobytem v Jeseníku s cílem zvýšit kredit rodiny jako přirozeného lidského společenství a podpořit stabilizaci počtu obyvatel města Jeseníku.

Argumenty pro zavedení městského porodného se opírají o daňové příjmy města a související trvalý úbytek počtu obyvatel způsobený zejména migrací obyvatel a snižující se porodností. Z informací vedoucího Finančního odboru vyplývá, že na základě zákona o rozpočtovém určení daní obdrželo město Jeseník za 1 obyvatele v roce 2008 z tzv. sdílených daní částku ve výši 8680 Kč. Z finančního hlediska lze tedy konstatovat, že městské porodné ve výši 10000 Kč na 1 narozené dítě je investicí, která se městu vrátí do cca 1 roku a 2 měsíců. Vývoj počtu obyvatel města dokladující nežádoucí migraci a snižující se porodnost v dlouhodobém horizontu je přílohou této důvodové zprávy.

Zpětná vazba rodičů nově narozených dětí bude zajištěna vyplněním dotazníku. Město tak získá užitečné informace např. o možném vývoji počtu obyvatel v Jeseníku, o požadavcích rodičů na bydlení, předškolní zařízení (jesle, mateřské školy), základní školu, dětská hřiště, rodinné slevy (pasy) apod.. Formulace otázek bude konzultována se zkušeným sociologem. Každoročně budou získaná data vyhodnocena a budou sloužit jako podklad pro kvalifikované rozhodování volených zástupců města. 

Zastupitelé za KDU-ČSL navrhují, aby městské porodné bylo od 1.8. 2009 poskytováno na základě následujících pravidel, která budou v souladu s platnými právními předpisy dále upřesněna:

	Příjemcem městského porodného je zákonný zástupce narozeného dítěte.
	Narozené dítě musí mít trvalý pobyt v Jeseníku.

Zákonný zástupce dítěte musí mít trvalý pobyt v Jeseníku.
	Zákonný zástupce dítěte nesmí mít vůči městu a jím zřízeným organizacím žádné dluhy.
	Zákonný zástupce dítěte vyplní před poskytnutím městského porodného dotazník monitorující potřeby jeho rodiny.
Městské porodné bude slavnostně předáváno při „vítání občánků“ voleným zástupcem města.


Doložka o dopadu na rozpočet města :
Dopad na výdaje města  činí pro rok 2009 celkem 500000 Kč.



Zpracoval: dne 30.4. 2009
Ing. Michal Blaško – zastupitel za KDU-ČSL

