Město Klášterec nad Ohří
Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu

Čestné prohlášení
za účelem poskytnutí dotace na podporu kulturní činnosti
z rozpočtu Města Klášterce nad Ohří na rok 2015.
V souladu se Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Klášterec nad
Ohří:
- jméno a příjmení (název subjektu): ...........................................................................................
- trvalé bydliště (sídlo organizace): .............................................................................................
- RČ (IČ): .........................................................................................................................
- statutární zástupce oprávněný jednat za organizaci: ..................................................................
prohlašuje výše uvedený subjekt, že
1) souhlasí s podmínkami pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Klášterec nad Ohří,
2) dodrží minimálně výši svého finančního podílu, kterou uvedl ve své žádosti,
3) na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo
vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku
úpadce nebo je v likvidaci,
4) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
5) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
6) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů
upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytovaného
příspěvku,
7) nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
8) nemá dluhy a nedoplatky vůči městu Klášterec nad Ohří,
9) souhlasí se zveřejněním identifikačních údajů o své osobě a o výši poskytnuté dotace ve
veřejně přístupném informačním systému (internetové stránky města Klášterec nad Ohří,
Klášterecké noviny),
10) dodrží zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V ............................................. dne .............................

.................................................................
podpis a razítko žadatele
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel: 474 376 001, fax: 474 375 613, e-mail: okm@muklasterec.cz

