
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 (právnická osoba – přesný název dle stanov):

IČ:     Sídlo: 

Fyzická osoba - jméno, příjmení: 

Datum narození:      Trvalý pobyt:

Statutární zástupce příjemce dotace (jméno, příjmení, funkce): 

Název projektu: Obnova fasády uliční části                          domu

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

Termín zahájení projektu:     Termín ukončení projektu:

Celkové náklady projektu:

Výše poskytnuté programové dotace z rozpočtu obce Ořechov:

Položkové vůčtování projektu:
Poř. Číslo dokladu Účel platby Datum splatnosti 

dokladu
Částka celkem
v Kč

Z dotace Obce Ořechov 
hrazeno (v Kč)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VYÚČTOVÁNÍ PROGRAMOVÉ DOTACE OBCE OŘECHOV NA OBNOVU 
FASÁDY ULIČNÍ ČÁSTI RODINNÉHO NEBO BYTOVÉHO DOMU 
POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU OBCE OŘECHOV PRO ROK______ 



V                                     dne:

Podpis žadateleJméno a příjmení příjemce dotace
nebo název společenství a jméno  

a příjmení jeho zástupce

Poř. Číslo dokladu Účel platby Datum splatnosti 
dokladu

Částka celkem
v Kč

Z dotace Obce Ořechov 
hrazeno (v Kč)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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.
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