
Doručeno na Městský úřad Sušice dne: 

                                                                

                                                                

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVAZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
O REALIZACI GRANTOVÉHO PROJEKTU VO REALIZACI GRANTOVÉHO PROJEKTU V  OBLASTI KULTURY, OBLASTI KULTURY, 

SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ 

na rok 2023na rok 2023

PŘÍJEMCE grantu

Název / jméno a příjmení

IČ / datum narození

Právní forma 
(spolek, fyzická osoba, právnická osoba ...)

Sídlo / adresa trvalého bydliště

Osoba jednající za příjemce 
grantu, funkce (předseda, plná moc ...)

Telefon

E-mail

www

Osoba odpovědná za 
vyúčtování

Telefon

E-mail

PROJEKT

Název

Přidělená výše grantu

Celkové skutečně vynaložené 
(doložené) náklady (viz 3. strana)

Náklady hrazené z grantu
(viz 3. strana)

 % z celkových skutečně doložených nákladů
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Popis realizace projektu
 

Splnění stanovených cílů / účelu projektu
 

Zajištění prezentace města Sušice jako poskytovatele grantu + způsob doložení (např.: 
plakát, fotodokumentace, novinový článek ...)
     

   
Počet návštěvníků, účastníků, závodníků ...

V případě potřeby lze k závěrečné zprávě přidat přílohu o realizaci grantového projektu.
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VYÚČTOVÁNÍ projektu

Přehled nákladů / výdajů hrazených z přiděleného grantu a nákladů / výdajů spojených s 
finanční spoluúčastí příjemce grantu:

Číslo
přílohy

Náklad / výdaj
Celková

částka (Kč)

Částka
hrazená z

grantu (Kč)

V případě potřeby více řádků v tabulce použijte přílohu „Přehled nákladů / výdajů“, která je ke stažení  na 
https://www.mestosusice.cz/mususice/prispevky-granty.asp

POVINNÉ PŘÍLOHY závěrečné zprávy:
• Kopie účetních dokladů uvedených v Přehledu nákladů / výdajů (viz tabulka výše)
• Doklady o úhradě předložených nákladů / výdajů (např.: výpis z BÚ, pokladní doklad ...)
• Zajištění prezentace města Sušice jako poskytovatele grantu (např.: plakát, fotodokumentace, 

novinový článek ...)  

Prohlašuji, že informace uvedené v závěrečné zprávě jsou pravdivé.
V případě, že přidělený grant je vyšší než 70 % skutečně vynaložených nákladů / výdajů se zavazuji rozdíl vrátit
nejpozději do jednoho měsíce od předložení závěrečné zprávy na účet Města Sušice.

VŠECHNY POLOŽKY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ VYPLNĚNY!

V Sušici dne 

 

Podpis žadatele, razítko
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