
Obec Ořechov 
Zahradní 216/1 
664 44 Ořechov

Tel.: +420 547 225 131
Mobil: +420 731 414 473
E-mail: obec@orecho vubrna.cz 
Id datové schránky : bmbbcae

IČO: 00282278 
DIČ: CZ00282278 
Číslo účtu: 94-7317641/0710, ČNB 

Příjemce dotace (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, název společenství, IČ, sídlo, zastoupený):

    

Název projektu: Akumulace a využití srážkové vody pro                  domy

Místo realizace projektu (ulice, č. p.):

Termín zahájení projektu:    Termín ukončení projektu: 

Celkové náklady:

Výše poskytnuté programové dotace z rozpočtu obce Ořechov:

Účetní doklad 
- Faktura č. 

Účel platby Datum splatnosti 
dokladu

Částka celkem
v Kč

Z dotace Obce Ořechov 
hrazeno (v Kč)

Vyúčtování programové dotace obce Ořechov na akumulaci a využití 
srážkové vody pro rodinné a bytové domy na území obce Ořechov 

pro rok _______



V                                     dne:

Podpis žadateleJméno a příjmení příjemce dotace
nebo název společenství a jméno  

a příjmení  jeho zástupce

Účetní doklad 
- Faktura č. 

Účel platby Datum splatnosti 
dokladu

Částka celkem
v Kč

Z dotace Obce Ořechov 
hrazeno (v Kč)

Povinnou přílohou k závěrečnému vyúčtování dotace jsou kopie účetních dokladů vztahujících se k realizaci 
projektu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na předložení originálu účetních dokladů, a to po dobu tří let od 
realizace projektu.

Příjemce dotace odpovídá za úplnost, správnost a pravdivost závěrečného vyúčtování poskytnuté progra-
mové dotace.


	pro rok: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	Termín zahájení projektu: 
	fill_6: 
	Celkové náklady: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	Datum splatnosti dokladuRow1: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	Datum splatnosti dokladuRow2: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	Datum splatnosti dokladuRow3: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	Datum splatnosti dokladuRow4: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	Datum splatnosti dokladuRow5: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	Datum splatnosti dokladuRow6: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	Datum splatnosti dokladuRow7: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	Datum splatnosti dokladuRow8: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	Datum splatnosti dokladuRow9: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	Datum splatnosti dokladuRow10: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	Datum splatnosti dokladuRow11: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	Datum splatnosti dokladuRow12: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	Datum splatnosti dokladuRow13: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	Datum splatnosti dokladuRow14: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	Datum splatnosti dokladuRow15: 
	fill_82: 
	fill_83: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	Datum splatnosti dokladuRow16: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	fill_90: 
	Datum splatnosti dokladuRow17: 
	fill_92: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	Datum splatnosti dokladuRow18: 
	fill_97: 
	fill_98: 
	fill_99: 
	fill_100: 
	Datum splatnosti dokladuRow19: 
	fill_102: 
	fill_103: 
	fill_5: 
	fill_6_2: 
	Datum splatnosti dokladuRow1_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11: 
	Datum splatnosti dokladuRow2_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16: 
	Datum splatnosti dokladuRow3_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21: 
	Datum splatnosti dokladuRow4_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26: 
	Datum splatnosti dokladuRow5_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31: 
	Datum splatnosti dokladuRow6_2: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_35_2: 
	fill_36: 
	Datum splatnosti dokladuRow7_2: 
	fill_38_2: 
	fill_39_2: 
	fill_40_2: 
	fill_41: 
	Datum splatnosti dokladuRow8_2: 
	fill_43_2: 
	fill_44_2: 
	fill_45_2: 
	fill_46: 
	Datum splatnosti dokladuRow9_2: 
	fill_48_2: 
	fill_49_2: 
	fill_50_2: 
	fill_51: 
	Datum splatnosti dokladuRow10_2: 
	fill_53_2: 
	fill_54_2: 
	fill_55_2: 
	fill_56: 
	Datum splatnosti dokladuRow11_2: 
	fill_58_2: 
	fill_59_2: 
	dne: 
	undefined: 
	fill_3_2: 
	Podpis žadatele: 
	Rozbalovací nabídka6: [rodinné]


