
PŘÍLOHY:

Příjemce dotace:

Adresa:

Název akce (či projektu):

Výše poskytnuté dotace:

Rozpis jednotlivých nákladových položek hrazených z poskytnuté dotace (v Kč):
 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 22.

 23.

 24.

 CELKEM

VYÚČTOVÁNÍ

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ AKCE/ČINNOSTI:

Nevyčerpané peněžní prostředky dotace je příjemce dotace povinen vrátit poskytovateli dotace do konce února roku následujícího po roce, 
v němž byla dotace poskytnuta, na bankovní účet města Čáslav uvedený na formuláři Avízo – vratky dotace.



ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ AKCE/ČINNOSTI

V  Dne Podpis, razítko

VYÚČTOVÁNÍ
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