Příloha 8a
Čestné prohlášení žadatele o vlastnictví / jiném užívacím
právu - movitý majetek
Název projektu

bude automaticky přeneseno z žádosti o grant

Název žadatele

bude automaticky přeneseno z žádosti o grant

Žadatel o grant:
Pro potvrzení o vlastnictví*


tímto p r o h l a š u j e, že je na základě název smlouvy nebo jiného nabývacího titulu
uzavřené dne ………. v ýlučným v lastníkem mov itého majetku popis majetku
nacházející se v budově č.p. ………. / na pozemku parcele č. ………. v katastrálním
území a obci ……….

Pro potvrzení o jiném užívacím právu*


tímto p r o h l a š u j e, že na základě název smlouvy nebo jiného právního titulu uzavřené /
vydaného dne ………. s název smluvní strany/vydavatele jiného právního titulu, která/který
je např. výlučným vlastníkem movitého majetku popis majetku nacházející se v budově č. p
………. / na pozemku parcele č. ………. v katastrálním území a obci ………. je
uživ at elem tohoto mov it ého majetku do ……….



V případě, že jsem vlastníkem movitého majetku, prohlašuji, že tento majetek nebude prodán,
zastaven ani zatížen jiným vlastnickým právem po dobu realizace projektu a ………. let od
data ukončení projektu v souladu s požadavky Zprostředkovatele programu.



Prohlašuji, že zabezpečím, že výše uvedený movitý majetek bude využit k zachování
relevantních výstupů projektu po dobu minimálně ………. let od data ukončení realizace
projektu.



Dále prohlašuji, že mi není známa žádná závažná skutečnost ohledně předmětného movitého
majetku, která by mě omezovala jako vlastníka/ uživatele v dispozici s tímto majetkem.



Rovněž prohlašuji, že není veden a ani nehrozí jakýkoliv soudní spor nebo správní řízení
(včetně řízení o vyvlastnění) přímo související s předmětným movitým majetkem nebo ve
vztahu k němu.

V ………………….. dne ………………………..
…………………………………..
Podpis žadatele nebo písemně
zmocněné/ pověřené osoby

*

Žadatel vyplní část relevantní pro daný projekt.
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