Číslo žádosti: ……………………………….

Druh žádosti: D2+

Převzal/a: …………………………………………………dne…………………………...podpis:………………………………………
Dluhy vůči Městu Český Krumlov

☐ ano

☐ ne

Žádost splňuje podmínky programu

☐ ano

výše dotace ………………………………….

☐ ne

důvod:………………………………………….

Poznámka:

(Tuto část vyplňuje úřad)

Žádost o podporu v programu Jihočeského kraje - My v tom Jihočechy nenecháme II
(společně žijící důchodce)
Údaje o žadateli (poživateli) důchodu:
1.

Jméno a příjmení žadatele:

2.

Rodné číslo:

3.

Trvalý pobyt k 1.8.2022:

3a.

Kontaktní údaje (telefon, e-mail):

4.

Způsob výplaty:

č. účtu:
výplata v hotovosti: ☐

Údaje o manželovi/manželce/
partnerovi/partnerce žadatele žijícím ve
společné domácnosti:
5.

Jméno a příjmení:

6.

Rodné číslo:

7.

Trvalý pobyt k 1.8.2022:

8.

Společná žádost podána za oba členy společné
domácnosti. Pokud ano, souhlasí partner žadatele
se společným vyplacením na účet žadatele.

☐

Prokázání nároku na dotaci (údaje za všechny osoby ve společné domácnosti, které
pobírají některý druh příjmu nebo stanovenou dávku):
9.

Pobírání příspěvku na bydlení

☐

Pokud nepobírá žadatel příspěvek na bydlení dle ř. 9, prokazuje nárok na zařazení do
Příjmy programu čistým měsíčním příjmem, který nesmí přesáhnout 12 000,- Kč na člena
domácnosti (uvádí se celková částka za všechny členy domácnosti):
10.

Starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí, invalidní
důchod

11.

Příjmy ze závislé činnosti (pracovní poměr, DPP,
DPČ)

12.

Příjmy z výdělečné činnosti (závislá činnost +
OSVČ) + příjmy z kapitálového majetku + příjmy
z pronájmu (mohou mít i zaměstnanci, kteří
nejsou OSVČ – mají povinnost vyplnit daňové
přiznání s uvedením všech zdaňovaných příjmů)

13.

Dávky z nemocenského pojištění (nemocenská,
ošetřovné, mateřská)

14.

Rodičovský příspěvek

15.

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

16.

17.

Ostatní příjmy (skutečně obdržené výživné,
odměna pěstouna, výsluhové náležitosti a nároky
u vojáků z povolání a členů bezpečnostního
sboru atd.)
Údaje o ostatních členech společné domácnosti - jméno, příjmení, datum narození,
trvalý pobyt (vyjma žadatele)

18.

Počet členů společné domácnosti:

19.

Součet všech příjmů společné domácnosti:

20.

Čistý měsíční příjem připadající na jednoho
člena domácnosti:

Přílohy:
Doložení ř. 9:
Doložení ř. 10:
Doložení ř. 11:
Doložení ř. 12:

V 1. a 2. čtvrtletí roku 2022, potvrzení úřadu práce
Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu k 1.8.2022, oznámení o valorizaci z června
2022; u později přiznaných důchodů aktuální potvrzení
Potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním
žádosti
Vyplnění přílohy k žádosti „Prokázání čistého příjmu fyzické osoby podávající daňové
přiznání k dani z příjmů za rok 2021“, popř. doložení daňového přiznání za tento rok

Doložení ř. 13:

Potvrzení od OSSZ, popř. aktuální výpis z účtu

Doložení ř. 14:

Potvrzení úřadu práce

Doložení ř. 15:

Potvrzení úřadu práce

Doložení ř. 16: Doložení v rámci formuláře/uvedení do kolonky ostatní příjmy
Prohlášení:
Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou správné a úplné. Čestně prohlašuji, že mi nejsou
poskytovány pobytové sociální služby (např. v DD, DZR, DOZP, zdravotnickém zařízení lůžkové péče,
chráněném bydlení). Dále také prohlašuji, že proti mé osobě ani proti žádné další společně
posuzované osobě ve společné domácnosti není vedeno exekuční řízení, ani není nařízen výkon
rozhodnutí, kterým by byl postižen majetek můj nebo těchto osob a že ke dni podání žádosti nemáme já
ani další společně posuzovaná osoba žádné závazky (dluhy) vůči městu Český Krumlov ani vůči
Jihočeskému kraji po lhůtě splatnosti. Beru na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů v tomto
formuláři nebo v přílohách, které jsou k němu dokládány, může být považováno za protiprávní
jednání. V případě, že bude zjištěno jakékoliv protiprávní jednání v souvislosti s podáním žádosti o podporu
(zejména uvedení nepravdivých údajů o výši důchodu a počtu členů společné domácnosti), bude Jihočeský
kraj, resp. město, vymáhat vyplacenou podporu zpět a postoupí příslušným institucím prověření, zda nebyl
spáchán přestupek nebo trestný čin.
Beru rovněž na vědomí, že v případě podání neúplné žádosti nebo v případě uvedení nepravdivých
údajů, mi nebude příspěvek poskytnut.
Jako daňový subjekt zprošťuji Městský úřad, odbor financí, příslušného správce daně (poplatku), v souladu
s ustanovením §52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění, povinnosti mlčenlivosti
ohledně údajů, které byly použity při dokazování mých povinností při správě daní (místních poplatků, pokut
apod.) v plném rozsahu za účelem ověření bezdlužnosti žadatele u správce daně (poplatku).
Vysvětlivky:
Definice společné domácnosti
Soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby.
Společná domácnost zpravidla předpokládá společné bydlení v jednom nebo více bytech (k naplnění jejích
znaků proto nepostačují např. občasné návštěvy).
Poučení ke GDPR:
Žadatel o podporu bere na vědomí, že v souvislosti s administrací požadované podpory bude Jihočeský kraj
spravovat a jednotlivé obce a města zpracovávat osobní údaje, které jsou nutné k vyloučení překompenzace
jednotlivých žadatelů nad stanovenou částku a které jsou nutné ke správnému vyúčtování celého programu.
Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové stránce k danému programu.
Datum:

Podpis žadatele/žadatelů (v případě společné žádosti):

