Městský úřad Morkovice – Slížany
Náměstí 115, 768 33 Morkovice - Slížany, tel. 573 502 816
______________________________________________________________

Čestné prohlášení
Příspěvek při péči o osobu blízkou
Prohlašuji tímto, že jsem byl(a) seznámen(a) s veškerými právy a povinnostmi rozhodnými pro
přiznání a zastavení dávek sociální péče v souladu s § 39, zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že jednou z podmínek pro poskytnutí příspěvku při
péči o osobu blízkou je osobní, celodenní a řádná péče o blízkou osobu.
Prohlašuji že:
jsem/ nejsem podnikatel, živnostník
mé životní potřeby jsou/nejsou zabezpečeny těmito příjmy - plný invalidní důchod
- starobní důchod
- vdovský, vdovecký důchod
- příjem z výdělečné činnosti
- dávky nemocenského pojištění
- příjem osoby samostatně výdělečně
činné
Jsem si vědom(a) povinnosti hlásit do 8 dnů všechny změny rozhodné pro trvání nároku

na dávku sociální péče
-

hospitalizace pečované osoby
pobyt pečovaného v lázních či v obdobném zařízení
jsou-li poskytovány pečovanému služby podporující komplexní rehabilitaci v domácím prostředí
jsou-li poskytovány pečovanému úkony pečovatelské služby
změny ve výši výdělku pečujícího, přiznání důchodu nebo jiného příjmu, nástup do zaměstnání

Pokud je příspěvek při péči o osobu blízkou přiznán rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanovi,
který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, pečujícímu, osobně, celodenně a řádně o nezletilé
dítě starší jednoho roku, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči,
je nezbytné nahlásit jeho umístění do ústavu s celoročním nebo týdenním pobytem.

Navštěvuje-li dítě školku, školu, pomocnou školu, speciální školu,studuje-li na střední škole, je-li dítě
umístěno v zařízení pro děti, které byly osvobozeny od povinné školní docházky je potřeba tyto
skutečnosti nahlásit.
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s právními následky nepravdivého čestného prohlášení, včetně
případné odpovědnosti za přestupek podle zákona o přestupcích č. 200/90 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijímal dávku nebo její část,
ačkoliv věděl nebo musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší
výměře, než náležela, nebo vědomě jinak způsobil, že dávka nebo její část byla vyplacena neprávem
nebo ve vyšší výměře, než náležela, je povinen vrátit dávku nebo její část ode dne, od něhož
nenáležela vůbec nebo v poskytované výši: to platí zejména tehdy, jestliže nesplnil ohlašovací
povinnost, dávku vylákal nebo zamlčel některou rozhodnou skutečnost.
Potvrzuji svým podpisem, že v případě přeplatku, který vznikne mým zaviněním, sociální dávku
vrátím.

V……………………….dne…………………

………………………………..
podpis

