
Příloha č. 1

Čestné prohlášení

tento vyplněný formulář odevzdejte současně s vyplněnou žádostí o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města Sokolov

Žadatel   o dotaci (grant)…….………………………………………………………………….
                                       /název klubu, oddílu, tělovýchovné jednoty/

IČ/datum narození …………………………………………………………………………….

zastoupený:
panem /paní     ..................................................…………. ….   RČ: ........................……..……
            /jméno a příjmení žadatele či zodpovědné osoby/

Název projektu (grantu) ………………………………………………………………………...

Prohlašuje, že u něj nedošlo ke změně dokumentace, nedošlo k žádným změnám oproti dříve 
odevzdané dokumentaci a údaje přiložené k naposledy podané žádosti souhlasí.

Příloha č. 2
Čestné prohlášení

Prohlašuje, že případným přijetím dotace (grantu), o kterou žádá, neporuší ustanovení čl.107 
a 108 Smlouvy o fungování EU. Dále prohlašuje, že přiznaná dotace (grant) nebude v tomto 
případě považována za veřejnou podporu ve smyslu výše uvedené Smlouvy o ES.

Příloha č. 3
Udělení souhlasu k práci s daty           

         
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, uděluje

souhlas, se zpracováním údajů (název, adresa, IČ uvedeného žadatele a dále osobních údajů 
výše uvedeného zástupce žadatele, který žádá o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
Sokolov) a to pro vnitřní potřebu Městského úřadu Sokolov související s vyřízením žádosti o 
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Sokolov z grantového systému města a zveřejnění 
výsledku rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení grantu (dotace) z rozpočtu města.

V .................................  dne  ............................ ...........................................  
                                 razítko a podpis 



Příloha č. 4

Čestné prohlášení

Žadatel   o dotaci (grant)…….………………………………………………………………….
                                       /název klubu, oddílu, tělovýchovné jednoty/

IČ/datum narození …………………………………………………………………………….

zastoupený:
panem /paní     ..................................................…………. ….   RČ: ........................……..……
            /jméno a příjmení žadatele či zodpovědné osoby/

Název projektu (grantu) ………………………………………………………………………...

Prohlašuje, že:

1. všechny uvedené údaje jsou pravdivé,
2. přijímá podmínky Grantového systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí 

z rozpočtu města Sokolov a bere na vědomí, že při jejich nedodržení nebude jeho 
žádost posuzována,

3. u něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek 
nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, 

4. nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění na 
sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

5. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
6. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
7. nemá závazky vůči městu Sokolov po lhůtě splatnosti

Příloha č. 5

Čestné prohlášení

Prohlašuje, že vykonává/nevykonáváx) činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na 
trhu, a  to bez ohledu na právní formu či ziskovost (to vše v kontextu evropského soutěžního 
práva).

Prohlašuje, že působí/nepůsobíx) v oblasti sportu v prvních dvou nejvyšších soutěžích.

V……………………….dne………………….. ………………………………….

razítko a podpis
x)nehodící se škrtněte



Příloha č. 17
Identifikace žadatele (pouze právnická osoba)

tento vyplněný formulář odevzdejte současně s vyplněnou žádostí o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města Sokolov

Název osoby: …………………………………………………………………………………

Sídlo: …………………………………………………………………………………………

Identifikační číslo: ………………………………………..…………………………………

Právní forma: ………………….……………………………………………………………

Způsob jednání: 

Zastupování ……………………………………………………………………………………..

Podepisování ……………………………………………………………………………………

Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 
(statutární orgán):

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Osoby s podílem v žádající právnické osobě:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Osoby, v nichž má žádající právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

V……………………….dne………………….. ………………………………….

razítko a podpis
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