
nehodící se škrtne

1. má nemá

2. má nemá

3. má nemá

4. žádá nežádá

5. je není proti němu vedeno exekuční nebo insolvenční řízení.

* např.

 - statutární orgán  obchodní korporace (např. jednatel v případě s.r.o.) 

 - ředitel, vedoucí pokud tomu odpovídá údaj o statutárním orgánu ve stanovách nebo zřizovací listině

 - na základě plné moci

*** Vyplňuje pouze žadatel, který má přímý podíl v jiných obchodních korporacích. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Např. 

žadatel je s.r.o. a má přímý podíl v jiných obchodních společnostech. Žadatel uvede identifikaci těchto obchodních společností a 

výši tohoto podílu

**Identifikace osob s podílem              

v právnické osobě:                            
(jméno, příjmení, datum narození a 

bydliště v případě fyzické osoby; název, 

popřípadě obchodní firma, sídlo a 

identifikační číslo osoby v případě 

právnické osoby)      

***Identifikace osob, v nichž má 

žadatel přímý podíl a výše tohoto 

podílu:                                               
(název, popřípadě obchodní firma, 

sídlo a identifikační číslo osoby)

** Vyplňuje pouze žadatel, který je obchodní korporací. V opačném případě žadatel nevyplňuje. Žadatel, je-li obchodní korporací, 

uvede identifikaci společníků.

razítko žadatele

V případě uvádění nepravdivých infomací v žádosti, bude žádost vyřazena z dotačního programu.

V Orlové dne

podpis statutárního zástupce/statutárních zástupců

*Právní důvod zastoupení osob/y 

zastupující/ch žadatele:

z rozpočtu města Orlová na rok 2016

1) Žadatel čestně prohlašuje, že:

k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Orlová a 

organizacím městem zřizovaným;

k datu  podání  žádosti  závazky  po  lhůtě  splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy 

nemá dluh na daních a sociálním či zdravotním pojištění;

Název žadatele: 

Identifikace osob/y zastupující 

žadatele: (jméno a příjmení)

Příloha č. 2 

Čestné prohlášení žadatele o neinvestiční dotaci 

2) Žadatel čestně prohlašuje (v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) tyto následující skutečnosti: 

k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k dalším poskytovatelům dotací 

z veřejných rozpočtů;

o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru města Orlová;
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