
Příloha č. 3a 

P R O H L Á Š E N Í 
žadatele o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci 

(fyzická osoba nepodnikající) 
 

Jméno, příjmení, titul: ……………….………………………………………………………………… 

 

adresa trvalého pobytu (TP): …………………………………….…………………………………… 

 

adresa pro doručování, je-li odlišná od TP: ………………………………………………………… 

 

datum narození: ............................................................……….…….…………................................ 

 

bankovní spojení: ……………...……………... č. účtu: …………………………………………… 

   

(dále jen ”žadatel”)     tímto prohlašuje, že: 

 

1. Nemá v evidencích daní vedených příslušnými správci daně zachyceny daňové nedoplatky, nemá 

vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu statutárního města Prostějova (dále jen „město Prostějov“)  

a vůči organizacím založeným nebo zřízeným městem Prostějovem žádný závazek po lhůtě 

splatnosti.  

2. Není proti němu vedeno exekuční řízení a nebylo na jeho majetek v posledních 3 letech vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, dále 

není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku a nebyl proti němu vydán Komisí (EU) inkasní 

příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise 

(EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.  

3. Je si vědom své povinnosti strpět finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření 

s dotací/návratnou finanční výpomocí, a to před jejím poskytnutím, v průběhu jejího užití 

a následně po jejím vyúčtování, včetně kontroly na místě, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen ”zákon o finanční kontrole“).  

4. Je si vědom skutečnosti, že finanční kontrolu dle odst. 2 jsou oprávněni provádět zaměstnanci 

Magistrátu města Prostějova, kteří jsou pověření výkonem veřejnosprávní kontroly podle zákona 

o finanční kontrole. Dále si je vědom skutečnosti, že zjistí-li se při výkonu finanční kontroly 

nesrovnalosti v jím předkládaných dokladech o dodávkách zboží nebo služeb hrazených 

z dotace/návratné finanční výpomoci, jsou zaměstnanci Magistrátu města Prostějova oprávněni 

provést veřejnosprávní kontrolu u právnické nebo fyzické osoby podílející se na těchto dodávkách 

zboží nebo služeb. Při výkonu finanční kontroly je kontrolovaná osoba povinna poskytnout 

součinnost v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o finanční kontrole.  

5. Je si vědom skutečnosti, že mu městem Prostějovem může být uložena pokuta za maření 

veřejnosprávní kontroly a za nezajištění dalších povinností stanovených zákonem  

o finanční kontrole.    

6. Je si vědom své povinnosti pro případ jakéhokoliv neoprávněného použití nebo zadržení 

dotace/návratné finanční výpomoci odvést do rozpočtu města Prostějova částku rovnající se výši 

částky neoprávněně použité nebo zadržené dotace/návratné finanční výpomoci, a to ve lhůtě 

stanovené městem Prostějovem. 

7. Je si vědom své povinnosti zaplatit v případě prodlení s odvodem podle odst. 5 i penále ve výši  

1 promile denně z částky odvodu, nejvýše však do výše tohoto odvodu (§ 22 odst. 8 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), a to ve lhůtě stanovené městem 

Prostějovem. 

8. Zprošťuje mlčenlivosti zaměstnance Finančního odboru Magistrátu města Prostějova, kteří vedou 

centrální evidenci a spravují pohledávky města Prostějova (v rozsahu agendy místních poplatků, 

pokut, nájmů a ostatních pohledávek města) pro účely posouzení Žádosti o poskytnutí 

dotace/návratné finanční výpomoci. 

 

V Prostějově dne …………………. 

                                                                                                   

  …………………………………….. 

      podpis žadatele 


