Kudlanka

NEZLETILÃ• SYN A "Å ETRNÃ•" OTEC
ÄŒtvrtek, 16 srpen 2012

PoraÄ•te mi, prosím, jakou adekvátní Ä•ástku výÅ¾ivného mohu poÅ¾adovat po otci mého syna. Chlapci je 13 let, chodí na 2.
stupeÅˆ Z&Scaron;. Dosud mÄ›l &scaron;kolu v místÄ› bydli&scaron;tÄ› a obÄ›d mÄ›l doma, ale nyní do &scaron;koly dojíÅ¾dí,
mu obÄ›dy platím. Je toho hodnÄ›...

Také dochází na krouÅ¾ky, v zimÄ› jezdíme lyÅ¾ovat, vloni jsem platila instruktora a novou lyÅ¾aÅ™skou výbavu, v létÄ›
letní tábor. V novém &scaron;kolním roce nás Ä•eká &scaron;kolní lyÅ¾aÅ™ský výcvik, pobyt v Anglii.... také uÅ¾ potÅ™ebuje
kolo. Helmu jsem kupovala novou na jaÅ™e. Platím mu mobil (z dÅ¯vodu zabezpeÄ•ení odvozu domÅ¯), atd.,atd. je toho
hodnÄ›, ale to asi nemusím matkám &scaron;kolákÅ¯ vypisovat...
JenÅ¾e otec v okamÅ¾iku, kdy ho zaÅ¾ádám o
zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, odchází na úÅ™ad práce a pÅ™estává platit. Se mnou vÅ¯bec nekomunikuje, syna nevidÄ›l více ja
dva roky, sporadicky mu zavolá.
Náhodou jsem na internetu v registru firem narazila na informaci, Å¾e pracuje jako
jednatel jedné firmy. ZaÄ•ala jsem zji&scaron;Å¥ovat informace o platu na takové pozici, a dle mých informací se jeho plat
pohybuje nÄ›kde mezi 25 000-50 000 tis.
Má rodina i mí známí mi radí poÅ¾ádat o 3-5tis. mÄ›síÄ•nÄ›, já jsem zvaÅ¾ovala t
2-2,5 tis. mÄ›síÄ•nÄ›. V souÄ•asné dobÄ› mi na syna posílá 1000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Je&scaron;tÄ› bych mÄ›la dodat, Å¾e syn je
a alergik, takÅ¾e trvale na lécích, pÅ™izpÅ¯sobujeme tomu z nutných zdrav. dÅ¯vodÅ¯ i materiály odÄ›vÅ¯.
Tak jsem vám to
v&scaron;echno vypsala. VáÅ¾nÄ› nevím, jakou Ä•ástku zaÅ¾ádat, poraÄ•te mi prosím.... Díky moc pÅ™edem :-) McAjucha
O V Äš ÄŽ : Milá McAjucho,
(zajímavý nick, jen co je pravda!), nevím, jak je to dlouho, co má&scaron; na synka vymÄ›Å™eno
soudem to výÅ¾ivné. KaÅ¾dopádnÄ› - pokud si soud zaÅ¾ádá&scaron; - ne otce - tak má&scaron; nárok nejen na
zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, ale dokonce aÅ¾ o tÅ™i roky zpÄ›tnÄ›. TakÅ¾e si stáhni z Kudlanky formuláÅ™ Å¾ádosti o zvý&
výÅ¾ivného na nezletilé dítÄ›, vyplÅˆ a na soud po&scaron;li.
MÄ›la bys si ale o otci dítÄ›te a jeho výdÄ›leÄ•ných moÅ¾nost
MinimálnÄ› v jaké to firmÄ› pracuje, pÅ™ípadnÄ›, jak ta firma prosperuje... Dále ti mohu doporuÄ•it jednu "zajímavost": jedna
má pÅ™ítelkynÄ› byla v podobné situaci. Otec jejich dÄ›tí se také neustále vykrucoval - jenÅ¾e na facebooku souÄ•asnÄ›
publikoval fotografie ze své velmi drahé zahraniÄ•ní dovolené, kde byl se svou tÄ•. vyvolenou... JednoznaÄ•nÄ› bylo vidÄ›t, Å¾e
Å¾ádnou nouzí netrpí... Podívej se také :-)))
KaÅ¾dopádnÄ› - jedna tisícovka je opravdu pro kluka málo, to stopro soud uzná
DrÅ¾ím palce, kdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ› ozvi,d@niela
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