
IČ:

Publicita a infomování o projektu/akci:

(např. tiskové a mediální zprávy, reportáže, webové stránky aj.)

Razítko organizace a podpis statutuárního zástupce:

Vyplní podatelna Městského úřadu OrlováNázev příjemce dotace: (dle registrace)

Adresa sídla příjemce dotace:

Jméno a kontakt pracovníka zodpovědného za vyúčtování dotace:

Příloha č. 3  (str. 1 ze 2)Vyúčtování neinvestiční dotace                                                   

z rozpočtu města Orlová programu č.

Předkladatel čestně prohlašuje, že údaje uvedené v závěrečném 

vyúčtování jsou úplné, platné a pravdivé.

Název projektu/akce: (dle smlouvy)

Datum konání 

projektu/akce:

Závěrečná zpráva z proběhlého projektu/akce: (v případě většího množství textu přiložte samostatnou přílohu)

Čestné prohlášení:

V Orlové dne

Celkové vykázané náklady na projekt/akci:

Číslo dotační smlouvy:

Výše schválené neinvestiční dotace:

Číslo bankovního účtu:

Místo konání 

projetu/akce:

Statistika projektu/akce:

počet organizátorů:

počet účastníků:

celkem:



Poř. č. 

dokladu:

Doklad číslo: 
(faktura, 

pokladní doklad)

Datum 

uhrazení:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

CELKEM:
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Soupis předložených účetních dokladů

Účel výdaje: Částka v Kč:
Z dotace hrazeno v Kč: 

(vyplní administrator 

programu)


	31
	32

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	Název projektuakce dle smlouvy: 
	fill_10: 
	Celkové vykázané náklady na projektakci: 
	Datum konání projektuakce: 
	Místo konání projetuakce: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_1_2: 
	Datum uhrazení1: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	Datum uhrazení2: 
	fill_8_2: 
	fill_9: 
	fill_10_2: 
	fill_11: 
	Datum uhrazení3: 
	fill_13: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	Datum uhrazení4: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	Datum uhrazení5: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	Datum uhrazení6: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	Datum uhrazení7: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	Datum uhrazení8: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	Datum uhrazení9: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	Datum uhrazení10: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	Datum uhrazení11: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	Datum uhrazení12: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	Datum uhrazení13: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	Datum uhrazení14: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	Datum uhrazení15: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	Datum uhrazení16: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_81: 
	Datum uhrazení17: 
	fill_83: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	Datum uhrazení18: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	fill_90: 
	fill_91: 
	Datum uhrazení19: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	fill_96: 
	Datum uhrazení20: 
	fill_98: 
	fill_99: 
	fill_100: 
	fill_101: 
	Datum uhrazení21: 
	fill_103: 
	fill_104: 
	fill_105: 
	fill_106: 
	Datum uhrazení22: 
	fill_108: 
	fill_109: 
	fill_110: 
	fill_111: 
	Datum uhrazení23: 
	fill_113: 
	fill_114: 
	fill_115: 
	fill_116: 
	Datum uhrazení24: 
	fill_118: 
	fill_119: 
	fill_120: 
	fill_121: 
	Datum uhrazení25: 
	fill_123: 
	fill_124: 
	fill_125: 
	fill_126: 
	Datum uhrazení26: 
	fill_128: 
	fill_129: 
	fill_130: 
	fill_131: 
	Datum uhrazení27: 
	fill_133: 
	fill_134: 
	fill_135: 
	fill_136: 
	Datum uhrazení28: 
	fill_138: 
	fill_139: 
	fill_140: 
	fill_141: 
	Datum uhrazení29: 
	fill_143: 
	fill_144: 
	fill_145: 
	fill_146: 
	fill_147: 
	celkem: 
	sdfs: 


