
Bankovní spojení: číslo účtu žadatele

úplná adresa banky

Přidělená dotace (dle smlouvy)

Číslo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

V. Skutečné náklady na realizaci akceV. Skutečné náklady na realizaci akce

Telefon

Vlastní finanční podíl žadatele

Celkové náklady na realizaci akce

svépomocí 

název banky

Fax

Způsob realizace (označte křížkem):

Termín ukončení

dodavatelsky

IV. Údaje o realizaci akce

Termín zahájení

Pravidel Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na obnovu nepamátkových
objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště

Jméno a příjmení (fyzická osoba) / Název (právnická osoba)

PŘÍLOHA č. 2

III. Údaje o objektu, na jehož obnovu byla dotace poskytnuta

Ulice Číslo popisné

I. Název akce

II. Údaje o příjemci dotace

Katastrální území Parcelní číslo pozemku

E-mail

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ REALIZACE AKCE

Adresa bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba)

Datum narození (fyzická osoba) / IČO (právnická osoba)

Statutární zástupce (právnická osoba)
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V dne

•

•

• fotodokumentace průběhu a výsledku realizace předmětné akce

Celková částka

částka (Kč)vystavil / předmět fakturace (plnění)

Žadatel může dle vlastního uvážení přiložit další relevantní dokumenty k předmětné akci.

kopie účetních dokladů (pokladní doklady, faktury atd. a doklady o jejich zaplacení minimálně ve výši
předpokládaného finančního podílu příjemce dotace, tj. bankovní výpisy nebo příjmové, resp. výdajové
doklady) vztahujících se k použití dotace a prokazujících skutečné celkové náklady na realizaci předmětné
akce v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta. 
Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyhodnocení a vyúčtování dotace.

VI. Vyúčtování - seznam účetních dokladů (pokladní doklady, faktury, ...)

Povinné přílohy závěrečného vyhodnocení a vyúčtování:

protokol o předání a převzetí díla (v případě realizace akce dodavatelsky)

podpis

Prohlašuji, že byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta, a že všechny údaje uvedené v tomto
vyhodnocení jsou úplné a pravdivé.

č. dokladu datum vystavení
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