Prohlášení o členech domácnosti1
v rámci projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji IV
Příloha k žádosti (informace k vyhodnocení výše příjmu domácnosti)
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Datum narození

Trvalý pobyt (ulice, číslo popisné (evidenční)/orientační, PSČ, obec)

Bydliště (ulice, číslo popisné (evidenční)/orientační, PSČ, obec)

Jsem student denního studia (zakroužkujte)

ANO

NE

Jsem důchodce pobírající starobní důchod nebo
invalidní důchod 3. stupně (zakroužkujte)

ANO

NE

Výše mého čistého ročního příjmu v roce 2020 byla
(uveďte částku v Kč)
Uvedené skutečnosti dokládán následujícími doklady (vyjmenujte)

Svým podpisem prohlašuji že:
▪

údaje uvedené výše jsou úplné (dle pravidel krajské výzvy a dotačního programu) a pravdivé2;

▪

poskytnu potřebnou součinnost v případě kontroly;

Prohlášení bude doloženo za každého člena domácnosti/osobu s trvalým pobytem v nemovitosti s výjimkou osoby žadatele.
Vyplnění prohlášení není relevantní v případech, kdy žadatelem (a zároveň jediným vlastníkem nemovitosti) je nezletilá osoba nebo
student denního studia do 26 let a v případech, kdy žadatel pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení v průběhu
období od 01.01.2020 do data podání žádosti (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
2
Případné neuvedení pravdivých údajů by mohlo být posuzováno jako účastenství na trestném činu Poškozování finančních zájmů
Evropských společenství (viz. ust. § 260 a § 24 trestního zákoníku).
1

▪

v případě, kdy výše mého čistého příjmu za období 01.01.2020 – 31.12.2020 byla 0,- Kč, je
uvedení této skutečnosti v tomto prohlášení dáno na roveň čestnému prohlášení, že jsem
v období 01.01.2020 – 31.12.2020 neobdržel/a žádný příjem, který je v rámci dotačního
programu sledován;

▪

v případě, kdy je trvalý pobyt shodný s místem realizace dle žádosti, ale tento není zároveň
i místem mého bydliště, je uvedení těchto skutečností v tomto prohlášení dáno na roveň
čestnému prohlášení, že mám bydliště ve smyslu § 80, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku na jiné adrese. Příjmy nejsou zahrnuty do příjmů domácnosti;

▪

v případě, kdy trvalý pobyt není shodný s místem realizace dle žádosti, ale místo realizace dle
žádosti je mým bydlištěm, je uvedení těchto skutečností v tomto prohlášení dáno na roveň
čestnému prohlášení, že mám v místě realizace místo bydliště ve smyslu § 80, odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Příjmy jsou zahrnuty do příjmů domácnosti.

▪

Svým podpisem zároveň uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
dále jen „Nařízení“, souhlas Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 83, IČ:
70888337, jakožto správci osobních údajů, se zpracováním svým osobních údajů uvedených
v tomto prohlášení, příp. v žádosti.
Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací,
vyhledávání, používání, předávání a uchovávání za účelem realizace a administrace projektu
s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji IV“, přičemž
předat osobní údaje je poskytovatel dotace oprávněn pouze Ministerstvu životního prostředí ČR
a Státnímu fondu životního prostředí, případně auditním a kontrolním orgánům pověřeným
provedením kontroly uvedeného projektu. Tento souhlas se poskytuje na období realizace
projektu s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji IV“,
a dále také na období povinné archivace dokumentů vzešlých z realizace tohoto projektu.

V ……………..……….. dne ……………..………..

…………………………………………………………..
podpis

