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Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
ke smlouvě o dotaci v rámci „Společného fondu malých 

projektů v Euregiu Egrensis“  
 

Já, níže podepsaný, Ing. Jaroslav Korbelář tímto prohlašuji, že 

projekt Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020, téma "Město a 
světlo", pro který mi byla Lokálním řídícím výborem schválena podpora ze Společného fondu 
malých projektů v Euregiu Egrensis v rámci programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný 
stát Sasko 2014-2020, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů 
a v jeho rámci, či v průběhu jeho realizace nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského 
subjektu či jiné osoby. Dále prohlašuji, že projekt je v souladu s příslušnými právními předpisy 
České republiky, Spolkové republiky Německo, Evropského společenství a pravidly 
stanovenými Řídícím/Národním orgánem Programu. 

Dále prohlašuji, že: 

▪ mám zajištěny finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 100 % celkových nákladů 
projektu,  

▪ na tento projekt či jeho předmět nebyla mé nebo jiné osobě přidělena nebo poskytnuta 
finanční dotace či jiná finanční pomoc z jiného programu financovaného z EU. Dále 
prohlašuji, že na výdaje uvedené v projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše 
spolufinancování2 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – nebyl přiznán žádný jiný finanční 
příspěvek z národních veřejných zdrojů,  

▪ subjekt, který zastupuji, nebyl v České republice (ČR) či v jiném členském státu EU v 
úpadku 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 mně pravomocně nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) a můj majetek 
není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu 
určenou osobou; 

▪ jsem já a 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 

▪ subjekt, který zastupuji, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin majetkového 
charakteru či povahy, 

▪ subjekt, který zastupuji, nemá nedoplatky po lhůtě splatnosti3 na platbách pojistného na 
sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na platbách na pojistné 
na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných platbách a mám vyrovnány veškeré své 
závazky vůči ČR a všem ostatním členům EU; 

▪ subjekt, který zastupuji, nemá daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti; 

▪ subjekt, který zastupuji, nebyl a není zapojen do nezákonné aktivity poškozující či 
ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství; 

 
2 Prostředky na spolufinancování nemohou být poskytnuty z fondů ESI (EFRR, ESF, FS) 

 
3 Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané 

závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků z rozpočtu EU za bezdlužný. 
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▪ subjekt, který zastupuji, se nedopustil porušení smluvních či obecně závazným právním 
předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo 
v souvislosti s udělováním, poskytováním dotací a  

▪ subjekt, který zastupuji, splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele z Programu 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.  

prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu 
postupovat v souladu s ní.  
 
závěrem prohlašuji, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, přesné a pravdivé, že 
jsem si vědom právních následků jejich neúplnosti, nepřesnosti či nepravdivosti, 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. 

 

Název konečného uživatele  

(název instituce) 

Český svaz stavebních inženýrů -  Oblastní pobočka 

Karlovy Vary, z.s. 

Jméno a funkce  

statutárního zástupce 
konečného uživatele 

Ing. Jaroslav Korbelář, předseda 

Datum a místo                               Karlovy Vary 

Podpis statutárního zástupce 
konečného uživatele + razítko 
konečného uživatele 

 

 

 


