Kudlanka

ZVÃ•Å ENÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰HO - JAK NA TO?
ÃšterÃ½, 25 leden 2011

Dobrý den, zabrousila jsem na kudlanku a budu moc ráda, kdyÅ¾ mi poradíte. Jedná se o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného na dÄ›ti:
jsou Ä•tyÅ™i. Nejstar&scaron;í je 19 a studuje na vy&scaron;&scaron;í odborné &scaron;kole, druhé je 17 a studuje na stÅ™edn
&scaron;kole, dal&scaron;ímu je 15 a bude podávat pÅ™ihlá&scaron;ku na stÅ™ední &scaron;kolu a nejmlad&scaron;í je 6 a
chodí do první tÅ™ídy.

Jejich otci bylo pÅ™ed dvÄ›ma a pÅ¯l lety stanoveno výÅ¾ivné na 1.100,-, 1.100,-, 900 ,- a 700,-, tedy 3.800,- na
v&scaron;echny. JelikoÅ¾ mnÄ›, jako státnímu zamÄ›stnanci, byl sníÅ¾en plat o 10%, tudíÅ¾ bude asi 10 -11.000,- a byl odebr
sociální pÅ™íplatek, a pÅ™esto dÄ›ti rostou a mají vy&scaron;&scaron;í nároky, studují a nav&scaron;tÄ›vují zájmové krouÅ¾ky
rozhodla jsem se podat si návrhy na zvý&scaron;ení. DokáÅ¾u si návrhy a Å¾alobu pro zletilou napsat jakÅ¾ takÅ¾ sama, ale
chci se jen zeptat, zda myslíte, Å¾e je to zvý&scaron;ení vÅ¯bec reálné.
DÄ›ti se s otcem stýkají, protoÅ¾e ho nav&scaron;t
uÅ¾ samy od sebe, aÅ¾ na nejstar&scaron;í, ta k nÄ›mu nemá moc kladný vztah, ale chovají se k sobÄ› slu&scaron;nÄ›, a
nejmlad&scaron;í si bere nepravidelnÄ›, nÄ›kdy to je i po tÅ™ech mÄ›sících (chodí totiÅ¾ na melouchy, které ale nepÅ™iznává
mu to nikdo nedokáÅ¾e). S pÅ™ítelkyní bydlí v bytÄ› 2+1 s tÅ™emi dÄ›tmi - z toho jsou dvÄ› jeho. Jeho prokázaný pÅ™íjem je
17.000,-. PÅ™ítelkynÄ› má mateÅ™skou a jinak nevím.
Budu si Å¾ádat o hmotnou nouzi, ale netu&scaron;ím, zda mi nÄ›ja
pÅ™iznají. Za byt s inkasem platím 10.300,-. Dostávám pÅ™íspÄ›vek na bydlení z kontaktního místa cca 2.500,- a pÅ™ídavky n
dÄ›ti 2.500,-. Myslím, Å¾e to uÅ¾ bude v&scaron;echno.
Mockrát vám dÄ›kuji za vá&scaron; Ä•as a odpovÄ›Ä•, zda má cen
podávat si Å¾ádosti k soudu; taky jsem sly&scaron;ela, Å¾e zletilé dítÄ› si musí za Å¾ádost u soudu zaplatit 1000,- KÄ•. Je to
tak?
PÅ™eji vám v&scaron;em pÅ™íjemný den, Renáta

https://www.kudlanka.cz
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