ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU PLZEŇSKÉHO KRAJE
(OBEC, DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ)
Já, ............................. (jméno starosty, místostarosty, statutárního zástupce), nar.
............................, jakožto ................................. (starosta, místostarosta, statutární
zástupce) ................................... (název obce, dobrovolného svazku obcí), se sídlem
........................................., IČ:................................, prohlašuji, že tento žadatel o dotaci
byl/nebyl1 příjemcem dotace v roce 2015 ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv
nebo Národního fondu a
byl/nebyl1 v roce 2015 příjemcem dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.
V případě, že žadatel o dotaci byl příjemcem dotace v roce 2015 ze státního rozpočtu,
státních finančních aktiv nebo Národního fondu, tak prohlašuje, že má/bude mít1 v souladu
s vyhláškou č. 52/2008 Sb. ze dne 11. února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo
Národním fondem, řádně a včas finančně vypořádány vztahy se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem.
V případě, že žadatel o dotaci byl příjemcem dotace v roce 2015 z rozpočtu Plzeňského
kraje, tak prohlašuje, že není v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících ze zásad
pro poskytování dotací jednotlivých dotačních programů a ze všech dotačních smluv
uzavřených mezi tímto žadatelem a Plzeňským krajem v roce 2015.

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

...............................................
žadatel o dotaci
(podpis, razítko)

1

nehodící se škrtněte

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE Z ROZPOČTU PLZEŇSKÉHO KRAJE
(OSTATNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY)

Já, ................................ (jméno statutárního zástupce), nar. ............................, jakožto
................................. (statutární zástupce) ................................... (název příjemce dotace),
se sídlem ........................................., IČ:................................, prohlašuji, že tento žadatel
o dotaci byl/nebyl1 v roce 2015 příjemcem dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.
V případě, že žadatel o dotaci byl příjemcem dotace v roce 2015 z rozpočtu Plzeňského
kraje, tak prohlašuje, že není v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících ze zásad
pro poskytování dotací jednotlivých dotačních programů a ze všech dotačních smluv
uzavřených mezi tímto žadatelem a Plzeňským krajem v roce 2015.

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

...............................................
žadatel o dotaci
(podpis, razítko)

1

nehodící se škrtněte

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE Z ROZPOČTU PLZEŇSKÉHO KRAJE
(FYZICKÁ OSOBA)
Já,
.............................
(jméno
příjemce
dotace),
nar.
............................,
1
bytem.............................., prohlašuji, že jsem byl/nebyl v roce 2015 příjemcem dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje.
V případě, že žadatel byl příjemcem dotace v roce 2015 z rozpočtu Plzeňského kraje, tak
prohlašuje, že není v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících ze zásad pro
poskytování dotací jednotlivých dotačních programů a ze všech dotačních smluv uzavřených
mezi mnou a Plzeňským krajem v roce 2015.

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

1

nehodící se škrtněte

...............................................
žadatel o dotaci

