Příloha č.2 směrnice č. 11/2019 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Nový Jičín

Čestné prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti
Já, níže podepsaný/podepsaná jmenovaný/jmenovaná člen /členka Komise
…………………………………………. (dále jen „odborná komise“) podle čl.VII. směrnice č.11/2019
Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (dále jen
„směrnice“)
beru na vědomí,
že podle uvedené směrnice se za střet zájmu považuje:
a) je-li člen odborné komise zároveň žadatelem o dotaci či NFV, zaměstnancem, statutárním orgánem
nebo členem statutárního orgánu žadatele o dotaci či NFV nebo byl v takovém vztahu v posledních
dvanácti měsících před schůzí odborné komise,
b) je-li člen odborné komise v příbuzenském vztahu s žadatelem o dotaci či NFV, resp. se statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele o dotaci či NFV a
prohlašuji,
že jsem nestranný/á a nezávislý/á1 na všech stranách, které by mohly mít užitek z výsledku
hodnocení2. Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí neexistují žádné skutečnosti ani okolnosti,
minulé nebo přítomné, nebo které by se mohly objevit v dohledné budoucnosti, jež by mohly
zpochybnit moji nezávislost v očích kterékoli strany. Pokud se v průběhu procesu hodnocení zjistí, že
takové vztahy existují nebo byly vytvořeny, zavazuji se, že nahlásím do Zápisu ze schůze odborné
komise střet zájmů a svoji účast v procesu hodnocení žádosti o dotaci okamžitě ukončím.
Zavazuji se, že budu nakládat s veškerými informacemi nebo dokumenty, které mi budou poskytnuty,
se kterými se seznámím či které vyhotovím v průběhu nebo jako výsledek hodnocení, jako
s důvěrnými (dále jen „důvěrné informace“) a zavazuji se, že budou použity pouze pro účely tohoto
hodnocení a nebudou poskytnuty jakékoli třetí straně. Dále se zavazuji k tomu, že si neponechám
žádné kopie písemných informací nebo vzory.
Zavazuji se, že neposkytnu důvěrné informace dalším osobám, pokud se nejedná o osoby-členy
odborné komise, které podepsaly obdobné prohlášení a zavázaly se dodržovat jeho ustanovení.
Podpisem tohoto prohlášení současně potvrzuji, že jsem obeznámen/obeznámena s veškerými
informacemi týkajícími se procesu posuzování žádostí o dotaci či NFV z rozpočtu města Nový Jičín
dostupnými k dnešnímu dni.

V …………….…… dne ……………………..

Jméno, příjmení………………………………………………………
podpis

1 S ohledem na případný vztah minulý nebo současný, přímý nebo nepřímý, ať již finanční, profesionální nebo
jiný.
2 tj. všichni žadatelé o dotaci či NFV z rozpočtu města Nový Jičín

