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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
VEDOUCÍHO PARTNERA PROJEKTU
Já, níže podepsaný, tímto ve vztahu k projektu
Název projektu Snižování energetické náročnosti
(dále jen „projekt“)
prohlašuji, že mám a budu mít dostatečné finanční prostředky pro úspěšnou realizaci své
části projektu, na který žádám z pozice Vedoucího partnera projektu poskytnutí dotace, a to
na zajištění spolufinancování1 mně příslušející části způsobilých výdajů a všech
nezpůsobilých výdajů vztahujících se k mé části projektu ve smyslu žádosti o dotaci pro
projekt, a to ve výši uvedené v projektové žádosti o poskytnutí této dotace, jejíž je toto čestné
prohlášení součástí. Tyto finanční prostředky budou zajištěny z následujících zdrojů2:
vlastní zdroje ve výši 23.000,- EUR;
příjmy z projektu ve výši
EUR;
Jako další přílohu projektové žádosti předkládám originály nebo ověřené kopie listin,
prokazující zajištění finančních prostředků na spolufinancování projektu dle předchozího
odstavce3:
a) výpis usnesení č................ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2010 konaného
dne 21. 9. 2010.
b)výpis usnesení č. 0147/02/2010/ZK ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2010
konaného dne 23. 3. 2010.
c)
d)
V případě, že zdrojem části nebo celého podílu spolufinancování jsou příjmy z projektu, mám
pro případ, kdy předpokládané příjmy nedosáhnou uvedené výše, dostatek vlastních zdrojů,
abych doplatil vzniklý rozdíl.
prohlašuji, že:
a) jsem v České republice (ČR) či v jiném členském státu EU nebyl v období posledních 10
let a ani nyní nejsem v úpadku (v ČR zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), nebyl a není na mě prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut
soudem návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, není proti mě pravomocně
nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) a můj majetek není spravován soudem či dle zákona,
soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou;

1

Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků ERDF
a příp. z prostředků státního rozpočtu.
2
Zaškrtněte zdroje spolufinancování. Mohou být zvoleny i oba zdroje.
3
V případě, že je spolufinancování celé nebo z části zajištěno příjmy projektu, prosím přiložte jako přílohu
projektové žádosti také podrobnou reálnou kalkulaci těchto příjmů. V případě, že je kryto vlastními zdroji,
doložte doklad o zabezpečení spolufinancování projektu.
1

b) a ani nikdo z osob, které tvoří můj statutární orgán, nebo jsou mým jménem oprávněny
jednat, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, přestupek či jiný správní delikt
majetkového charakteru či povahy;
c) nemám nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či
obdobných plateb a mám vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a všem ostatním členům
EU;
d) nemám daňové nedoplatky;
e) nebyl jsem a nejsem zapojen do nezákonné aktivity poškozující či ohrožující finanční
zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství;
f) jsem se nedopustil porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem
stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti
s udělováním, poskytování dotací a
g) splňuji veškeré podmínky kladené na Vedoucího partnera z programu Cíl Evropská územní
spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013;
prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem,
je určen výhradně k plnění veřejných účelů;
prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy
České republiky, Rakouské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými
Řídícím/Národním orgánem Programu;
závěrem prohlašuji, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a
nezkreslené, že jsem si vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či
zkreslenosti, a to včetně odpovědnosti i trestněprávní, správněprávní, a to zejména dle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v
platném znění.
Datum podpisu
Místo podpisu

Jihlava

Označení Vedoucího partnera4

Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ 708 90 749

Osoba činící prohlášení jménem
Vedoucího partnera5

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Otisk razítka Vedoucího partnera
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Tj. subjektu jehož jménem je toto prohlášení činěno. Uvede se název, sídlo a identifikační číslo (IČO).
Jméno, příjmení a označení funkce jež zakládá oprávnění osoby jednat jménem Vedoucího partnera.
2

Podpis osoby činící prohlášení
jménem Vedoucího partnera
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