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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ 

ČÁST C – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SOUHLASY ŽADATELE 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SOUHLASY ŽADATELE 

o dotaci v rámci Dotační program městské části Praha-Libuš na rok 2020 
pro poskytování programových dotací 

Čestné prohlášení: 
Prohlašuji, že ke dni podání této žádosti o dotaci z rozpočtu městské části Praha-Libuš, nejsem 
dlužníkem poskytovatele nebo dlužníkem organizací, jejichž je poskytovatel zřizovatelem. Prohlašuji, 
že nejsem: 
a) dlužníkem MČ Praha-Libuš nebo dlužníkem organizací, jejichž je poskytovatel zřizovatelem, 
b) úpadcem ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), 
c) osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci, 
d) osobou, která má postavení účastníka soudní řízení nebo vedlejšího účastníka soudní 
    řízení, v nichž by Městská část Praha-Libuš měla či má postavení účastníka řízení  
    či vedlejšího účastníka řízení, 
e) žadatelem, jehož členové statutárního orgánu nebo výkonného výboru jsou členy 
    statutárního orgánu nebo výkonného výboru právnických osob, které mají postavení 
    účastníka soudního řízení nebo vedlejšího účastníka soudního řízení, v nichž by  
    MČ Praha-Libuš měla či má postavení účastníka řízení či vedlejšího účastníka řízení, 
f) osobou, se kterou ÚMČ Praha-Libuš vede správní řízení o udělení pokuty. 
 

Jsem si vědom, že pokud taková skutečnost nastane v průběhu dotačního řízení, jsem 
povinen tuto skutečnost neprodleně poskytovateli písemně oznámit a výplata dotace bude 
na základě této skutečnosti zastavena. 
 
Souhlasy: 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů:    Ano ☐ . 
Žadatel stvrzuje formou prohlášení, že souhlasí se zpracováním osobních údajů žadatele ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – 
tzv. GDPR) pro  účely řízení o podpoře v rámci úkonů souvisejících s projednáváním, přijetím, evidencí 
a archivováním žádostí. 
 

V případě žádosti na jeden jednotlivý projekt nad 50.000 Kč:   Ano  ☐ . 
Podáním žádosti o dotaci žadatel výslovně souhlasí s uveřejněním uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajišťuje 
Městská část Praha-Libuš. 
 

Ad obchodní tajemství:  
Podáním žádosti o dotaci žadatel výslovně souhlasí s prohlášením, že skutečnosti uvedené v uzavřené 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a svým podpisem na žádosti o dotaci uděluje souhlas k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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