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Příloha č.1

Čestné prohlášení za účelem poskytnutí grantu z grantového
programu Města Dačice
V souladu s čl. 8 odst. 6 písm. d) a e) Zásad pro poskytování podpor města Dačice
Název grantového programu: Poskytování osobní asistence na rok 2020 – 2021
Název projektu:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Žadatel
Jméno + příjmení, dat. narození / obchodní firma / název
..........................................................................................................................................................

Sídlo/ místo podnikání :
………………………………………………………………………………………………………
IČO: ...............................…….………………………………………………………………......……..
Jméno osoby oprávněné jednat:
…………………………………………………………………………………………………………
dále jen „žadatel“, prohlašuje, že

se seznámil a souhlasí s podmínkami pro poskytnutí grantu města Dačice obsaženými v
Zásadách poskytování podpor Města Dačice schválených usnesením Zastupitelstva Města Dačice
č. 75/4/ZM/2015 dne 15. 4. 2015 a v Grantovém programu s názvem „Poskytování osobní
asistence rok 2020 – 2021 „ schváleném usnesením Rady Města Dačice č. ...................... dne
....................,
1) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
2) nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo mu povoleno oddlužení, podaný
insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a není v likvidaci,

3) neobdržel na stejný účel jiné peněžní prostředky od města Dačice s výjimkou daru,
4) 1.
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního
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podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu,
2.
nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele dle zvláštních předpisů, včetně případů kdy došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
5) souhlasí se zveřejněním následujících údajů:
a) jména, příjmení a místa trvalého pobytu, je-li fyzickou osobou, nebo názvu, sídla a
IČO, je-li právnickou osobou,
b) účelu, na který byl grant poskytnut,
c) výše poskytnutého grantu,
d) textu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí grantu,
6) bere na vědomí, že Město Dačice je oprávněno v souladu s ustanoveními zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, vykonávat průběžnou kontrolu nad
finančním zajištěním, věcným plněním a čerpáním finančních prostředků u příjemce
grantu, a to kdykoliv před zahájením, v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení.

V …………………… dne……………………

…….….………………………………………………………..
Podpis žadatele/osoby oprávněné jednat za právnickou osobu

