
Příloha č. 2 
 

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele vůči Městu a jím zřízeným či založeným 
osobám 

 

 
 
Pro žadatele – fyzickou osobu nepodnikatele 

 
Čestné prohlášení 

 
Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem, příp. osobám, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) žádné závazky 
po lhůtě splatnosti. 
 
V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli v období od 
podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem povinen/povinna tuto 
skutečnost neprodleně poskytovateli písemně oznámit. 
 
Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je poskytovatel 
oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním městem Přerovem, příp. u 
osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast. 
 
 
*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace: 

- Kulturní a informační služby města Přerova 

- Sociální služby města Přerova, p.o. 

- Městská knihovna v Přerově 

- základní školy 

- mateřské školy 

- Zařízení školního stravování Přerov 
 
Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnosti: 

- Technické služby města Přerova, s. r. o. 

- Teplo Přerov, a. s. 

- Přerovská rozvojová, s. r. o. 

- Sportoviště Přerov, s. r. o. 
 
Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti: 

- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
 
V ………………………… dne ………………………  
 
                                                                                      ………………………………………… 
                                                                                      ………………………………………… 
                                                                                      ………………………………………… 
                                                                                            jméno, příjmení, podpis 
 

 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 2 
 

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele vůči Městu a jím zřízeným či založeným 
osobám 

 
 

Pro žadatele – fyzickou osobu podnikatele 

 
Čestné prohlášení 

 
Čestně prohlašuji, že nemám vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem, příp. osobám, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) žádné závazky 
po lhůtě splatnosti. 
 
V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli v období od 
podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem povinen/povinna tuto 
skutečnost neprodleně poskytovateli písemně oznámit. 
 
Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je poskytovatel 
oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním městem Přerovem, příp. u 
osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast. 
 
*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace: 

- Kulturní a informační služby města Přerova 

- Sociální služby města Přerova, p.o. 

- Městská knihovna v Přerově 

- základní školy 

- mateřské školy 

- Zařízení školního stravování Přerov 
 
Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnosti: 

- Technické služby města Přerova, s. r. o. 

- Teplo Přerov, a. s. 

- Přerovská rozvojová, s. r. o. 

- Sportoviště Přerov, s. r. o. 
 
Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti: 

- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
 
 
V ………………………… dne ………………………  
 
 

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

                                                                          
jméno, příjmení, event. odlišující dodatek zapsaný  

ve veřejném nebo živnostenském rejstříku, obchodní firma (u podnikatelů zapsaných v obchodním 
rejstříku), podpis, event. razítko 

                                          
 

 
 
 



 
Příloha č. 2 

 

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele vůči Městu a jím zřízeným či založeným 
osobám 

 
 

Pro žadatele – právnickou osobu 

 
Čestné prohlášení 

 
Čestně prohlašuji, že ……………………………………………………………………… **,            
 
IČ: …………………………, se sídlem ………………………………………………………  
nemá vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám zřízeným a založeným statutárním městem, 
příp. osobám, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast*) žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
 
V případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v tomto čestném prohlášení, a to kdykoli v období od 
podání žádosti o poskytnutí dotace až do doby vyplacení celé částky dotace, jsem povinen/povinna tuto 
skutečnost neprodleně poskytovateli písemně oznámit. 
 
Současně beru na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto čestném prohlášení je poskytovatel 
oprávněn prověřit, a to i u právnických osob zřízených a založených statutárním městem Přerovem, příp. u 
osob, ve kterých má statutární město Přerov majetkovou účast. 
 
*) Právnickými osobami zřízenými městem se rozumí příspěvkové organizace: 

- Kulturní a informační služby města Přerova 

- Sociální služby města Přerova, p.o. 

- Městská knihovna v Přerově 

- základní školy 

- mateřské školy 

- Zařízení školního stravování Přerov 
 
Právnickými osobami založenými městem se rozumí obchodní společnosti: 

- Technické služby města Přerova, s. r. o. 

- Teplo Přerov, a. s. 

- Přerovská rozvojová, s. r. o. 

- Sportoviště Přerov, s. r. o. 
 
Právnické osoby s majetkovou účastí města více jak 25 % společnosti: 

- Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
 
V ………………………… dne ………………………  
 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

                                                                              
jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci / funkcích statutárního orgánu žadatele / jeho člena(ů) 

název/obchodní firma  
event. razítko žadatele  

 
 

** uveďte název/obchodní firmu  

 


