
n ø 

O I 
' I 

I ' 

Pıogıam na zachıanu a obnovıı neınovıtostı movıtych 
kulturních památek na území Městské paınátkove rezervace 
Kadaň 2021

n 

ăi 

Město Kadaň zřizuje Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kultuı`ních 
paınátek na území Městské památkové ı`ezervace Kadaň (dále jen Program) v souladu se 
zákoneın č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a zákoneın č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Cílem pı`ogı`aımı je pomoc vlastııíkůın ııeınovitostí a movitých kulturních paıııátek ııa 
úzeıııí Městské památkové rezervace Kadaň při záchraně a obnově lııııotného 

kultııı`ııíIıo dědictví. 

Čıánøh I. 
účel ‹Iotaee 

1. K zajištění cílů Programu se poskytuje dotace. Obec může poskytnout ze svých 
ı`ozpočtových prostředků vlastníku nemovitostí a movitých kulturních památek 
(zapsaných V Ústředním seznamu kulturních památek ČR) na území Městské památkové 
rezervace Kadaň (výnos Ministeı`stva kultury ze dne 10. 5. 1978 č.j. 15 868/78 - VI/1 o 

prohlášení historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci) dotaci na zvýšené 
náklady spojené se zachováníın nebo obnovou nemovitosti a kulturní památky. 

2. Podpora se poskytuje ve formě dotace. Dotace je poskytována mimo režim veřejné 
podpory (dotace fyzickým a právnickým osobám nenaplıˇuıjící znaky veřejné podpory), 
nebo za využití pravidla de ıniniınis (dotace fyzickýın osobám a právnickým osobám 
naplňujícím deíˇıniei „podnik“ a Ostatní znaky veřejné podpory). 

3. Dotace není určena na modernizaci neınovitosti a na práce, které by byly v rozporu se 
závazným stanoviskem výkonného orgánu státní paınátkové péče nebo S rozhodnutím dle 

§ 10 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní paınátkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Článek II. 
okrıılı žadatelů 

1. O dotaci Z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci nemovitostí a movitých 
kulturních památek (zapsaných v Ustředníın seznaınu kulturních památek CR) na území 
Městské památkové rezervace Kadaň (výnos Ministerstva kultury ze dne 10. 5. 1978 č.j. 15 
868/78 ~ VI/ 1 o prohlášení historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci). 

2. Vlastııíkje přímo odpovědný za přípravu a ı`ealizaci akce a nepůsobí jako pı`ostředník. 

3. Dotace nebude poskytnuta žadateli, který má závazky vůči městu Kadani po lhůtě 

splatnosti. 

4. V případě, že nemovitost je ve spoluvlastnictví více osob, musí být žádost podána všemi 
spoluvlastníky.
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Čıánøh III. 
ıv rv vyse dotace, spoluucast žadatele a závazné ukazatele 

Maximální výše dotace je 50 % zcelkových uznatelných nákladů akce, v případě 
restaurování kulturní paınátky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových 
uznatelných nákladů, pokud požadavek na provádění prací ı`estaurátoı`eın Spovolením 
Ministerstva kultury ČR vyplymıl Z příslušného závazného stanoviska. Dotace je 

poskytována v celých tisících. Pı`ocentuální podíl dotace, který je závaznýın finančním 
ukazateleın vı`áınci celkových uznatelných nákladů akce, bude vypočten dle přidělené 
výše dotace se zaokroulıleníın nalıoru na celých 5%. 
Do výše celkových uznatelných nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který 
příjeınce dotace může uplatnit podle zvláštních předpisů (Zákona č. 235/2004 Sb., O dani 
Z přidané hodnoty, ve znční pozdějších předpisů). 
Akce ınusí být realizována nejpozději do 30. 11. 2021. Za termín ukončení realizace akce 
Sc považuje kontrola p1`ovcdených prací, provedená zástupcem poskytovatele, která 

neshledá závady. Pro příjemce dotace je tento teı`ınin staııoven jako závazný ukazatel. 

Článek IV. 
uznatelné a neuznatelnć náklady 

Uznatelnýnı nákladem je náklad, který splňuje následující podmínky: 
a) vyhovuje zásadáın efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 
b) vznikl příjeıncì v přímé Souvislosti S prováděním akce 
c) byl skutečně vynaložen, je identifikovatelný a ověřitelný 
d) bezprostředně souvisí se záchranou nebo obnovou nemovitosti, provedenou v souladu 

se závazným stanoviskem dle § 14 nebo rozhodnutím dle § 10 odst. 2 zákona č. 

20/1987 Sb., orgánu památkové péče, zejınéna na statické a celkové Stavebııí zajištění 
nemovitostí; opravy krovů a střech, obnovy fasád, oken, dveří a výkladců při použití 
tradičního materiálu (dřevo, kámen, cihelná krytina. _ .) a restaurátorské práce. 

Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. 1. 2021. 

2 Neuznatelnýın nákladem je náklad ııa: 
vı 

a) poı`ızení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 
b) nájemné S následnou koupí (leasing) 
c) správní poplatky 
d) ınoderııizaci objektů - zateplování, technické Zařízení budov - vytápění, 

elektı`oinstalacc, rozvody vody, plynu, splašková kanalizace, vzduchoteclınika, 
Sanitární technika, výplně otvorů Zplastu, Střešní okna, trojité Zasklení oken, 
protipožární okna, dveře a stěny 

e) lıromosvody (pokud nejsou Součástí obnov střešní krytiny) 
Í) inteı`iéı`ovć úpravy pokud nevyplynou Z požadavků památkové péče 
g) čištění a úklid budov 
11) nástavby a přístavby objektů, zřizování obytných podkroví, nové vikýře, zřizování 

nových bytových jednotek, novostavby 
i) terénní úpı`avy, Sadové a parkovć úpravy zeleně, protiradonová opatření 
j) projektová dokuınentacc, stavebııč~historické a ı`cstaurátorSké průzkumy 
k) arclıeologický výzkum 
1) zařízení staveniště nad 3,5% celkových nákladů 
ın) autorský, technický a stavební dozor
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n) ı`ezeı`vu v rozpočtu 
0) DPH v případě, že příjemce dotace může uplatnit odpočet 
p) jiné úpravy prováděné V zájınu vlastníka 
q) režijní náklady, cestovné, náklady za ubytování, dopravné, záboı`y veřejného 

pı`oStranStví 

Článek V. 
finanční ráıııcc 

Předpokládaný celkový objeın peněžních prostředků vyčleněných V ı`ozpočtu na tento 

Program činí 2 000 000,- Kč. 

Čıánøh VI. 
náležitosti žádosti 

1) Žádost musí obsahovat řádně vyplněný tiskopis žádosti o dotaci - Příloha č. l tohoto 

Programu a povinné prílohy: 

a) Doklad osvědčující vlastnické právo žadatele k neınovitostì; originál výpisu Z katastru 

nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie, který není starší než 6 měsíců. 
b) Kopie závazného Stanoviska k provedení pı`ací, na které je žádán příspěvek, vydaného 

podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., O Státní památkové péči v platném Zněııí popř. jiné 
Správní rozhodnutí tohoto orgánu. 

c) Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu Stavebního úřadu, pokud jej 
zákon č. 183/2006 Sb. V platném znění (stavební zákon) vyžaduje. 

d) Doklad O výběru zhotovitele díla v souladu se Zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných 
Zakázkáclı v platném znění, vznikla-li taková povinnost. 

e) Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek, případně restaurátorských prací 
včetně specifikace prací, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépoınocí 
odborný odhad na nákup materiálu S členěním podle jednotlivých druhů materiálů a 

uvedením potřebného ınnožství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny. 
(Může vyhotovit Stavební technik nebo odboı`ná firma.) 

Í) Fotodokumentace současného technického stavu nemovitosti, památky nebo jejích 
částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým Se váže žádost o dotaci. 

g) Záıněı` prezentace neınovitostì Zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávac 
pokud se jedná o neınovitost využívanou tímto způsobem anebo ktoınuto vyu' 
uvažovanou. 

h) V případě, že je žadatel zastupován, plná moc S vyznačcníın rozsahu právních jednání, 
ke kterým zmocnitel zplnoınocňuje zınoeněnce (podání žádosti, podpis smlouvy o 

dotaci, uzavírání jiných smluvních vztahů, předložení vyúčtování apod.) včetně 

řádného uvedení data, jmen a podpisů. 
UPOZORNĚNÍ: Zınocněnec jedná jménem zmocnitele, nikoli jako prostředník. 

Kněkterýın právním jednáním neınůže vlastník zınoenit další osobu - dotace je 
zasílána výhradně na účet vlastníka, spoluúčast může být hrazena výlıı'adně Zúčtu 
vlastníka, na fakturách je uveden vlastník v zastoupení zınocněncem) 

i) Čestné prohlášení - Příloha č. 2 
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2) Po rozhodnutí Zastupitelstva ıněsta Kadaň o přidělení dotace je příjemce povinen doložit 
nejpozději do 1 měsíce od vyrozumění rozhodnutí O poskytnutí dotace tyto doklady:
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a) vpřípadě prací prováděných dodavatelsky kopii Sınlouvy o dílo sdodavateleın 
prací 

b) v případě reStauı`átoı`Ských prací kopii licence k restaurování, vydanou MK ČR, 
znějící na jméno provádějícího restauı`átoı`a a opravňujíeí vykonávat práce uvedené 
ve sınlouvě O dílo. 

Čıánøk V11. 
způsob, terıııín a ıııísto podá losti I-O ııı ııh 

N< àìfl A 

Žadatel doručuje žádost O dotaci na předepsanéın tiskopise (včetně povinných přílolı) na 
Městský úřad Kadaň, odbor ı'egioııálııílıo rozvoje, ı'ızemııílıo plánování a panıátkové 
péče 
a) osobně nebo poštou na adresu: 

Mírové nám. 1 

432 01 Kadaň 
b) do datové sclıı`áııky ıněsta Kadaně: uaybdrx 
0) e-ınaileın se Zaı`učenýın elektronickým podpisem: e-po‹latelna@mesto-kadan.cz 

Na podatelmı Městského úřadu Kadaň musí být žádost doručena ve lhůtě od 1. 4. 2021 
do 28. 4. 2021. 

Pro podání je ı`oZhodujíeí razítko přijetí podatelnou Městského úřadu Kadaň. 

Čıánøk VIII. 
Způsob a kritéria lıo(lıı0ceııí žádostí 

Administrací programu je pověřen odboı` ı`egionálního rozvoje, územního plánování a 
památkové péče Městského úřadu Kadaň (dále RR, UP a PP). 

'-2< 2% Q-Z Q‹ 
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Q- O U! ł_F Za a včas podanou se považuje žádost vyplněná řádně (úplně) na 
předepsanéın formuláři včetn ech povinných příloh, doručena Způsobeın a ve lhůtě 
stanovenými v tomto Programu. Žádosti, které nebudou úplně vyplněny nebo řádně a 
včas podány, budou Z hodnocení bez dalšího vyřazeny. U řádně a včas podaných žádosti 
o dotaci bude provedena kontrola formální správnosti a požadovaných náležitostí. Odbor 
RR, ÚP a PP Shromáždí a připraví podklady pro hodnoceııí žádostí. V případě formálních 
nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor RR, ÚP a PP žadatele k odstranění 
nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. 
Za formální nedostatky se považují: 
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů, 
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj. 
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato 
žádost Z lıodnoeení bez dalšího vyřazena. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost 
O dotaci žadatele, který naplní podınínky uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto Programu. 

Odbor RR, ÚP a PP Shroınáždí a připraví podklady pro vyhodnocení žádostí (včetně 
informace o vyřazenýclı žádostech S odůvodněníın vyřazení) a předloží je komisi městské 
paınátkové ı`ezeı`vace a rozvoje. Komise posoudí shromážděné Žádosti Z hlediska 
uznatelnosti nákladů, stanovených kritérií a doporučí radě města výši dotace pro 
jednotlivé žadatele.
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4) Kritéı`ia: 

a) nemovitost je ve špatném technickém stavu, pokud tento Stav nebyl Zaviněn 
vlastníkem nemovitosti 

b) nemovitost je využívána a zpřístupněna veřejnosti pro kulturně vzdělávací 
účely 

c) neınovitost se nalézá na pohledově významné poloze 
cl) neınovitost je ojedinělou kulturní památkou nacházející sena úzeıní MPR 
e) nerespektování pokynů Státní památkové péče při obnově nemovitosti včetně 

umist`ování reklaıny 

5) Rada města projedná doporučení koınise a doporučí návrh k rozhodnutí Zastupitelstvu 
ıněsta. 

Čıánøk IX. 
oznámení O poskytnutí dotace 

Všichni žadatelé budou píseınně vyrozumění odborem RR, ÚP a PP o výsledku 
schvalovacího pıˇocesu a vyzvání kuzavření sınlouvy O poskytnutí dotace dle vzorového 
návı`hu schváleného Zastupitelstvem nebo jiın bude Sdělen důvod nevyhovění žádosti. 

Pokud výše dotace překročí 50 tis. Kč, podléhá sınlouva o poskytnutí dotace zveřejnění 
V registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na inteı`netových stránkách 

ıv 
města Kadaně bude zveřejněn ııázcv akce a vyse dotace. 

Čıánøıx X. 
poskytııııtí dotace 

1. Žadatelé neınají na dotaci právní nárok. Poskytnutí dotace v příslušnéın roce nezakládá 
nárok na poskytnutí dotace v dalších letech. 

2. Dotaci lze poskytnout pouze na základě uzavřené sınlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Akce bude realizována v souladu S podmínkami stanovenými ve sınlouvě o poskytnutí 
dotace z Programu. 

4. Finanční prostředky Z tohoto Programu budou žadatelůın poskytnuty na základě 

předložených faktur popř. pokladních dokladů po celkovém ukončení akce, po předložení 
závěrečného vyúčtování (čl. Xl bod 1 -5) a po kontrole provedených prací zástupcem 
poskytovatele (učiněné na výzvu příjeınce), která neshledá závady. Příjeınce vyzve odbor 
RR,ÚP a PP k provedení kontroly ınin. 14 dnů předem. 

5. Vpřípadě nedoložení dokladů dle čl. VI. odst. 2 a v případě nedodržení podmínek 
smlouvy o poskytnutí dotace se dotace vůbec neposkytne. 

6. .le-li příjemcem dotace právnická osoba, je tato povinna v případě přeměny nebo zrušení 
právnické osoby slikvidací, předložit odboı`u RR,ÚP a PP doklady o vzniku této 

skutečnosti a to bez zbytečného prodlení.
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7. Pokud nebude obnova nemovitosti realizována V předpokládaném rozsahu, se kterým 
bylo uvažováno při určení výše dotace a procentuálního podílu příjemce na obnově 
nemovitosti stanoveného v této Sınlouvě, snižuje se výše dotace, ke které je poskytovatel 
podle Článku 1 této Sınlouvy povinen, o příslušnou část, o kterou se snížil rozsah obnovy 
neınovitosti (Skutečııé uznatelné ııáklady obnovy neınovitosti). 
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záv ování dotace 

ıv ıv 
1. Závěrečné vyuctovánı ceı`pání dotace musí obsahovat: 

1) faktury za koınpletně provedené práce včetně položkového rozpisu 
provedených prací za celou akci 

2) položkový rozpis provedených uznatelných nákladů 
3) v případě hotovostní platby pokladní doklady 
4) kopii Sınlouvy O dílo mezi vlastníkem neınovitosti a dodavatelem prací, 

pokud již nebyla dodána 
5) výpis zúčtu příjeınce, ze kterého je patrna úhrada faktury dodavateli 

minimálně ve výši vlastního podílu 
6) výpis Z účtu příjemce, Ze kterého je patı`na úhrada faktury dodavateli na 

celou akci, pokud již nebyla dodána 
7) fotodokumentaci obnovené nemovitosti (provedených prací) 

2. Závěrečné vyúčtování dotace příjemce předkládá 

body 1 -5 nejpozději do 30. 11.2021 
body 6-7 nejpozději do 10. 12. 2021 

Článek XII. 
časový rámec Prograınıı 

hodnocení žádostí komisí MPR a rozvoje 
do 31. května 2021 

rozhodnutí o poskytnutí dotace Zastupitelstvem 
do 30. června 2021 

vyrozumění žadatelů o výsledku Schvalovaeího procesu 
neprodleně po ověření zápisu 

doložení povinných příloh dle bodu 2) čl. VI 
do 1 měsíce od vyı`oZuınění žadatelů o rozhodnutí O poskytnutí dotace 

vyhotovení Smlouvy o poskytnutí dotace 
návazně na doložení povinných příloh
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předání závěrečného vyúčtování 
do 30. 11.2021 body 1-5 čl. XI. 
do 10. 12. 2021 body 6-7 čl. XI. 

Článek XIII. 
zpracování osobııíclı údajů 

1. Správce osobních údajů Zpracovává údaje žadatele za účelem žádosti O poskytnutí dotace 
Z rozpočtu ıněsta. Tyto údaje správce nikam nepředává, osobní údaje se zpracovávají jen 
po dobu nezbytně nutnou, stanovenou Spisovýın a Skartačníın řádem. 

2. Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údaj ů obracet e-mailem nebo 
osobně vkanceláři tajcınníka úřadu. Uvedenýmì Způsoby je možné se vrclevantních 
případech na Spı`ávce obracet Za účeleın uplatnění práva na přístup k osobním údajům, 
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení Zpracování, vznćst námitku proti 

Zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

3. Správcem osobních údajů je Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, IČ: 

00261912, tel. 474319500, e-mail: gpodatelna@mesto-kadan.cZ. 
4. Kontakt na pověřence- Ing. Josef Kolařík, tel. 777319140, e-ınail: 

dpo.kadan((Qgmail.com 

vr Příloha č. 1 - tiskopis zadosti 
Příloha č. 2 - čestné prohlášeE 

Program byl schválen Zastupitelstvem města Kadaň dne 10. prosince 2020 (usnesení č. 
210/2020).
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Příloha č.1 

§‹ m„ Q- ost o dotaci 

dle Pı`ogı`aıııu ııa záclıı`aııu a obııovıı neıııovitostí a movitých kııltııı`níclı památek 

ııa ı'ızeıní Městské paıııátkové rezervace Kadaň 

Městský ı'ıřad Kadaň koııtaktııí osoba: Iııg. Kateřina Ezrová 
Odbor regionálnílıo rozvoje, tel. č.: 474 319 544 
úzeıııııílıo plánování a památkové p e-ınail: lx'aterina_ezrovaűùıncsto-kadan.cz ch. O‹ (D 

Mírové náměstí 1
A 

432 01 Kadaň 

1. Žadatel (vlastník nemovitosti) 
Fyzická osoba: 
jıııéııo, příjmení, datum narození a adresa bydliště 

Je -li fyzická osoba podnikatel IČ: 

Pravnıcka osoba. 
název popř. obclıodní firma, sídlo 

IČ: 
Ideııtifikace osob: 

1. zastııpujícíclı pı`ávııickou osobu S ııvedeníııı právního důvodıı zastoupeııí 
2. S podílem v této právnické osobě 
3. osob, v nichž ıııá přímý podíl, a O výši tohoto podílu 

á adresa pro doručování: 
iq 

-In 
ııı I-I 

e-mail: kontaktní tel. čıs n-vO 
bankovní spojeııí (číslo účtu, kód a název banky):



2. Identifikace ııeıııovitosti: 
‹b‹S =\ název, umíęt 

číslo popisné: číslo parcelní: 

rejstříkov O Ústředního sezııaınıı kulturníclı památek ČR: (Dá Ö< ı-ıú CA ı_n 

3. Název akce obnovy (účel obnovy, rozsah a clıarakter prací): 

4. Požadovaná výše dotace: tis. Kč (max. 50% uznatelných nákladů zaOkı`OuhlenO 
na celé tisíce dolů) 

5. Terıııín zahájení a dokončení akce: 

ııı ı-I I-Iú N( àìs A 6. Odůvodnč losti: 

7. Pıáıøø DPH*z ANO NE DIČ: 

8. Uplatııí odpočet DPH*: ANO NE 

Ň< 
ı-

I 9. Nemovitost* Slou neslouží k ekonomické čiıınosti (nabízení zboží a Služeb na trhu) 

10. Celkové náklady na akci obnovy dle přiloženélıo rozpočtu nebo odborného odhadu 
ceııy: 

11. Uzııatelııé památkové náklady: 

ııııoııııııııııııııııııııııııııııııııııııııoııoııııııııııııııı 
vr Datum: Podpisy vlastııíků, prıpadně razítko
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V vı lv I I 
1 

ı O ı vp '
ı pııpaie zastoupeııı na zak adě plné ıııocı ı plna moc. Vpııpadč spoluvlastııictví 

ııeıııovitosti musí žádost podat všiclnıi Spoluvlastııíci. 

Jakákoliv zıněııa flx Q..2 Qn. =o bude ııepı`odleııě píseınııě oznámena odboru regionálııílıo 
rozvoje, ı'ızeıııııílıo plánování a paınátkové péče Městského úřadu Kadaň. 

Seznam příloh Žádosti: 

J) 

K) 

1) 

111) 

n) 

0) 

P) 

Q) 

ı`) 

Doklad osvědčující vlastnické právo žadatele k nemovitosti; originál výpisu Z katastru 
nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie, který není starší než 6 měsíců. 
Kopie závazného Stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného 
podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o Státní paınátkové péči v platném Znění popř. jiné 
spı`ávní rozhodnutí tohoto orgánu. 
Kopie Stavebního povolení nebo jiného správního aktu Stavebního úřadu, pokud jej 
zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění (Stavební zákon) vyžaduje. 
Doklad O výběru zhotovitele díla v souladu se Zák. č. 134/2016 Sb., zákon o Zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, vznikla-li taková povinnost. 
Odborné Stanovení ceny stavebních prací a dodávek, případně reStauıˇátoı`ských pı`ací 
včetně Specifikace prací, k niınž Se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí 
odborný Odhad na nákup materiálu S členěníın podle jednotlivých druhů ınateriálů a 
uvedením potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny. 
(Může vyhotovit stavební technik nebo odborná fiı`ına.) 
Fotodokuınentace současného technického stavu nemovitosti nebo jejích částí podle 
druhu a rozsahu prací, ke kterým Se váže žádost o dotaci. 
Záměr prezentace neınovitosti zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, 
pokud se jedná o nemovitost využívanou tíınto Způsobeın anebo ktoınuto využití 
uvažovanou. 
V případě, že je žadatel Zastupován, plná moc S vyznačením rozsahu právních jednání, 
ke kterým Zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce (podání žádosti, podpis Sınlouvy O 
dotaci, uzavírání jiných Sınluvních vztahů, předložení vyúčtování apod.) včetně 
řádného uvedení data, jmen a podpisů. 
UPOZORNĚNÍ: Zmocněnec jedná jménem zmocııitele, nikoli jako pı`oStředııík. 
Kněkteı`ýın právním jednáním nemůže vlastník zmocnit další osobu - dotace je 
Zasílána výhradně na účet vlastníka, Spoluúčast může být hrazena výhradně Zúčtu 
vlastníka, na fakturách je uveden vlastník v Zastoupení Zmocněnceın) 
Čestné prohlášení- Příloha č. 2 Prograınu
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Přílolıa č.2 

Soıılırııııý fornıuláıˇ' pro přílohy žádosti dle čláııku VI. odstavce 1 písm. i) Programu 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Fyzická osoba / pı`ávnická osoba* 

Jméno/ název: 
............................................................................................................... 

.. Adresa/ sídlo: 
............................................................................................................................. 

._ IČ: ................................................. _. DIČ; 
Jiná identifikace subjektu (číslo OP, číslo pasu, datum narození): ............................................ _. 

d) 

C)

0 

8) 

lı) 

čestně pı`olılašuji, že vůči výše uvedené fyzické / právııické osobě* neprobíhá, nebo vposledních 3 letech ııepı'obělılo, iıısolveııční řízení, vněıııž bylo vydáııo ı`oZhodnutí o úpadku, nebo iıısolvenčııí ııávı`lı nebyl Zamítnut proto, že ınajetek nepostačuje kúlıradě ııákladů insolvenčııílıo řízeııí, nebo nebyl konkurz zrušeıı proto, že majetek byl Zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle Zvláštııíclı pı`ávııíclı předpisů. 
čestně prohlašuji, že výše uvedená fyzická / právnická osoba* nebyla pravoınocně odsouzena pro trestný čin, jelıož skutková podstata souvisí S předıııěteın podııikáııí žadatele, nebo pro trestný čin lıospodářský, nebo pro trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu ınusí tento předpoklad splňovat Statutáı`ní oı`gáıı nebo každý člen Statutáı`ııílıo orgánu, a je-li Statutáı`níın orgánem žadatele či členem Statutáı`ııílıo orgánu žadatele právnická osoba, ınusí tento předpoklad splňovat statutáı`ııí oı`gáıı nebo každý člen statutárnílıo orgánu této právnické osoby. 

čestııě pı`ohlašuji, že výše uvedená fyzická / právnická osoba* nemá u místně příslušnélıo finančııího úřadu a okı`esııí spı`ávy sociálního zabezpečeııí a Zdravotníclı pojišťoven, žádııé 
ııesplac_eııé závazky po lhůtě splatııosti. 

čestně prolılašııji, že výše uvedená fyzická / právnická osoba* nemá žádııé Závazky po llıůtě splatnosti vůči Státııíın fondům, přičemž za Závazky vůči státııíııı fondům se považují i Závazky vůči Státııíınu fondu životııílıo prostředí, Pozeıııkovéımı fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úlıı`ady dlužnýclı závazků. 

:;>„ N‹ :.>~ Q. 
čestně prohlašuji, že výše uvedená fyzická / právnická osoba* neın 
splatııosti vůči rozpočtu města Kadaň. 

né závazky po llıůtě 

Osoba níže podepsaná prolılašuje, že je opı'ávııěııa učinit tato prohlášení a je si vědoma 
ıııožnýclı právııíclı důsledků, Zamlčí-li nějakou skutečııost nebo uvede-li nepravdivý údaj. 

V ................................ .. dne ............................................................................ _. 

(jméno, podpis, funkce) 

_ (razítko) 

*nelıo‹licí se škrtnčte

ll


