VÝZVA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE
vyhlašuje výběrové řízení k poskytnutí finanční podpory
z grantového programu pro děti a mládež v České Skalici pro rok 2019

Vyhlášené podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Česká Skalice nestátním
neziskovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost
a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Česká Skalice v těchto oblastech:
a.
b.
c.

kultura
sport a turistika
životní prostředí

Předpokladem pro získání dotace je dodržení pravidel poskytování dotací
z rozpočtu města Česká Skalice – programu granty pro děti a mládež pro rok 2019
(viz www.ceskaskalice.cz).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo města Česká Skalice na 27. zasedání
Datum jednání a číslo usnesení: dne 17.9.2018, usnesení č. 27/I/11/IX/2018

Bc. Martin Staněk, Dis., starosta města
Přílohy:
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Česká Skalice – granty pro děti a
mládež pro rok 2019
Žádost o poskytnutí finanční podpory (včetně příloh) – grantu pro děti a mládež v roce 2019
Čestné prohlášení o aktivní účasti jednotlivých členů pro rok 2019
Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace – grantu pro děti a mládež v roce 2019
Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování dotace

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Česká Skalice – granty pro děti a
mládež pro rok 2019
I. Úvodní ustanovení
1. Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města
Česká Skalice nestátním neziskovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám*), které
provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území
města Česká Skalice v těchto oblastech:
• kultura
• sport a turistika
• životní prostředí
2. Žadatel může podat pouze 1 žádost pro danou oblast, pokud bude stejná podána ve více
oblastech, poskytovatel si vyhrazuje právo takové žádosti vyřadit.
II. Postup při poskytování dotací
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Vyhlášení bude provedeno prostřednictvím webových stránek města www.ceskaskalice.cz a
na úřední desce města od 1. 11. 2018 do 28. 6. 2019.
Písemné žádosti lze podávat průběžně do 28. 6. 2019 do 12,00 hodin osobně na
podatelnu MěÚ v sídle Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, nebo poštou.
O poskytnutí dotace rozhoduje Rada města Česká Skalice, resp. Zastupitelstvo města Česká
Skalice, do 30. 11. 2019.
Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti dle vzoru uvedeného v příloze grantové
výzvy pro děti a mládež pro rok 2019.
Na dotaci není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
Finanční podpora může dosáhnout odpovídajícímu počtu registrovaných dětí a mládeže
při dosažení 18 let věku, včetně, v daném rozpočtovaném roce. Její skutečná výše bude
záviset na počtu těchto dětí a mládeže bydlících ve městě Česká Skalice. Maximální výše
grantu na jedno dítě a mládežníka je 1 000 Kč. Předpokládaný finanční objem prostředků
určených pro tento program činí 550 000 Kč a je limitován objemem finančních prostředků,
který je vyčleněn na oblasti uvedené v článku I. odst. 1. těchto pravidel ve schváleném
rozpočtu města Česká Skalice na daný rozpočtový rok.
Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem
a žadatelem. Vzorová smlouva o poskytnutí dotace je uvedena v příloze grantové výzvy
pro děti a mládež pro rok 2019.
Dotaci nelze použít na nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích) a pohoštění.
III. Základní kritéria pro poskytnutí dotace

1.

Působnost na území města Česká Skalice.
IV. Způsob využití a vyúčtování dotace a kontrola

1.

Je dáno příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.
V. Závěrečné ustanovení

Tato pravidla byla schválena ZM Česká Skalice na svém 27. zasedání dne 17.9.2018, č. usnesení
27/I/11/IX/2018.
*) nevztahuje se na organizace zřízené a založené městem Česká Skalice a organizace napojené přímo
na rozpočet města

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY
- GRANTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ROCE 2019
Evidenční číslo (nevyplňuje se)

1. Údaje o žadateli
Název organizace / jméno žadatele

Právní forma
Sídlo / adresa bydliště

IČ
Plátce DPH (nehodící se škrtněte)
DIČ
Registrace právní subjektivity
(kdo vydal, dne, č.j.)

ANO

NE

Bankovní spojení
Oprávněný zástupce
– jméno, datum narození, bydliště
Je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto
podílu,

e-mail:

2. Údaje o počtu registrovaných dětí a mládeže ve věku do 18 let v roce 2019
Počet registrovaných dětí a mládeže do 18 let
podle schválených pravidel na rok 2019

3. Výše požadované částky celkem v Kč
na zabezpečení sportovní a kulturní činnosti
dětí a mládeže
Seznam příloh k žádosti:
Příloha č. 1 – čestné prohlášení žadatele
Příloha č. 2 – prohlášení o DPH
Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě
Příloha č. 4 – doklad o zástupci
Příloha č. 5 – doklad o zřízení účtu
Příloha č. 6 – seznam dětí a mládeže,
jejich datum narození a aktivní účast
potvrzená podpisem oprávněných
zástupců

Podpis žadatele:

Příloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Jméno, název organizace: .....................................................................................................
adresa, sídlo organizace:.......................................................................................................
rodné číslo, IČ, DIČ : ............................................................................................................
jméno zástupce oprávněného jednat za organizaci (statutární zástupce):
............................................................................................................................................
prohlašuje,
že v souladu s podmínkami pro poskytnutí finanční podpory – dotace z rozpočtu města Česká Skalice
1. souhlasí s podmínkami podané žádosti podle grantového programu města Česká Skalice,
2. dodrží absolutní výši svého finančního podílu, kterou uvedl ve své žádosti,
3. není v platební neschopnosti, vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, nebyl vůči němu
zamítnut insolvenční návrh proto, že jeho majetek nepostačuje na náhradu nákladů insolvenčního
řízení, nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, ani nebyl konkurz na něj zrušen proto, že jeho
majetek byl zcela nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů.
4. není v likvidaci
5. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
6. není pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
7. nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon
odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytovaného příspěvku,
8. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
9. nemá dluhy a nedoplatky vůči městu Česká Skalice.

** / Dále prohlašuje, že povinně předepsané dokumenty nedokládá, jelikož byly
předloženy v posledních třech letech k žádostem o dotaci a od té doby nenastala žádná
změna těchto dokumentů.

V České Skalici dne ............. 2019
..............................................
podpis žadatele (oprávněný zástupce)

** / Nehodící se škrtněte

Příloha č. 2
Vyplňuje pouze plátce DPH!
Prohlášení žadatele ke způsobilosti výše DPH
jako výdaje projektu
Jméno, název organizace: .....................................................................................................
adresa, sídlo organizace:.......................................................................................................
rodné číslo, IČ, DIČ : .........................................................................................................
jméno zástupce oprávněného jednat za organizaci:
...........................................................................................................................................
prohlašuji, že:
·

·

jsem plátcem DPH a budu po celou dobu realizace projektu
· u pořízených vstupů v rámci realizace tohoto projektu financovaného z rozpočtu města Česká
Skalice nemůžu uplatnit nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy nejsou použity k
uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2
zákona o DPH, např. z toho důvodu, že jsou použity k činnostem osvobozeným od daně bez
nároku na odpočet daně, k výkonu veřejné správy či k bezúplatným plněním;
tyto pořízené vstupy v rámci realizace tohoto projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude
nárok na odpočet DPH u vstupů uvedených v žádosti uplatněn v mém daňovém přiznání k DPH, a tak
podle aktuálních pravidel pro stanovení způsobilých výdajů může být takto uhrazená DPH bez nároku
na odpočet financována z příslušného rozpočtu a bude v předloženém vyúčtování projektu - soupisce
výdajů tohoto projektu nárokována jako způsobilý výdaj v plné nebo krácené výši.

V České Skalici dne ........................

..............................................
podpis žadatele (oprávněný zástupce)

Příloha č. 6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Název spolku: ……………………………………………………….
Zákonný zástupce člena nebo členky spolku

prohlašuje,

že v souladu s podmínkami pro poskytnutí finanční podpory – dotace z rozpočtu města Česká Skalice –
granty pro děti a mládež pro rok 2019, je výše jmenované dítě aktivním členem uvedeného spolku.
Jméno, příjmení a datum narození
člena nebo členky spolku

Jméno a příjmení zákonného
zástupce

Datum a podpis zákonného
zástupce

Příloha č. 6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název spolku:

Jméno, příjmení a datum narození člena nebo členky spolku:
…………………………………………………………………………………………………..
Zákonný zástupce člena nebo členky spolku
prohlašuje,
že v souladu s podmínkami pro poskytnutí finanční podpory – dotace z rozpočtu města Česká Skalice –
granty pro děti a mládež pro rok ……………, je výše jmenované dítě aktivním členem uvedeného
spolku.

V České Skalici dne ..................
…………………………………...............................................
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příloha č. 6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Název spolku:

Jméno, příjmení a datum narození člena nebo členky spolku:
…………………………………………………………………………………………………..
Zákonný zástupce člena nebo členky spolku
prohlašuje,
že v souladu s podmínkami pro poskytnutí finanční podpory – dotace z rozpočtu města Česká Skalice –
granty pro děti a mládež pro rok …………., je výše jmenované dítě aktivním členem uvedeného spolku.
V České Skalici dne ..................
……………………………...............................................
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

GDM číslo: MUCS/…/2019/KONT/Jan.
MĚSTO ČESKÁ SKALICE

se sídlem třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
zastoupené panem Tomášem Hubkou, místostarostou města Česká Skalice
IČ 002 72 591
DIČ CZ00272591
bankovní spojení č.ú.: 9005-2420551/0100
(dále jen „poskytovatel) na jedné straně
a
…………………………………….
se sídlem
zastoupený
IČ
bankovní spojení č.ú.
(dále jen „příjemce“) na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace
I.
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
…………….. Kč, slovy: ………………….. (dále jen „dotace“).
2. Účelem poskytnutí dotace je poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu
nákladů na zabezpečení sportovní a kulturní činnosti dětí a mládeže podle
předložené žádosti.
3. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 60 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den
připsání finančních prostředků na účet příjemce.
4. Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční. Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace, která musí
být použita na úhradu jiných výdajů než:
a)
výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),
b)
výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit.
zákona,
c)
výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve
smyslu § 33 cit. zákona.

II.
1.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy, v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě a v souladu s „Pravidly pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města
Česká Skalice – grantu pro děti a mládež pro rok 2018“ schválenými ZM usnesením č.
………………… dne……..…2018. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci
neuhrazeny splatné závazky vůči městu. Dotace musí být použita hospodárně.

2.

Je-li příjemce plátce daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a může uplatnit odpočet
DPH ve vazbě na ekonomickou činnost, která zakládá nárok na odpočet daně podle §
72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen
„ZDPH“), a to v plné nebo částečné výši (tj. v poměrné výši podle § 75 ZDPH nebo
krácené výši podle § 76 ZDPH, popř. kombinací obou způsobů), nelze z dotace uhradit
DPH ve výši tohoto odpočtu DPH, na který příjemci vznikl nárok. V případě, že si
příjemce – plátce DPH bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných
plnění v souvislosti s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, a to nárok na
odpočet v plné či částečné výši, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční
částky bez DPH odpovídající výši, která mohla být uplatněna v odpočtu daně na
základě daňového přiznání k DPH. Příjemce – neplátce DPH uvádí na veškerých
vyúčtovacích dokladech finanční částky včetně DPH.

3.

Nevrátí-li příjemce takovou část dotace v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové
kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce nesmí dotaci použít zejména na nákup darů (s výjimkou cen v soutěžích),
nákup alkoholických nápojů, na placení pokut, penále, úroků z úvěrů, ke krytí úvěrů,
dále na placení leasingových splátek, náhrad škod, pojištění, úhrad členských
příspěvků a odpisy hmotného a nehmotného majetku. Dotaci nelze rovněž použít na
úhradu ostatních daní.
Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nesmí příjemce dotaci nebo její
část poskytnout třetí osobě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
Příjemce je povinen vést dotaci ve svém účetnictví odděleně. Příjemce je povinen
použít poskytnutou dotaci v termínu od 1. 1. 2019 a nejpozději do 31. 12. 2019.

4.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

5.

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace na formuláři poskytovatele k tomu určeném (dále jen „vyúčtování“).

6.

Vyúčtování musí obsahovat:
a) soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci, na jejíž realizaci byla
poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „Formulář
závěrečné zprávy a vyúčtování dotace. Příloha č. 1 je pro příjemce k dispozici
v elektronické formě na webu města http://www.ceskaskalice.cz.
b) fotokopie faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem),
popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů,

c) fotokopie výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě
kterých je pokladní doklad vystaven,
d) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu předložených
faktur, s vyznačením dotčených plateb,
e) čestné prohlášení, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje
uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.
Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu.
7.

V případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2 této
smlouvy, nebo v případě, že celkové příjemcem skutečně vynaložené náklady na účel
uvedený v čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy byly nižší než …………Kč
(slovy:…………………………..), je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace
na účet poskytovatele nejpozději do 15 dnů ode dne předložení vyúčtování
poskytovateli. Nevrátí-li příjemce nevyčerpanou část dotace v této lhůtě, dopustí se
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

8.

V případě, že příjemce použije dotaci nebo její část na jiný účel než účel sjednaný
touto smlouvou v čl. I. odst. 2 a 4, poruší některou z jiných podmínek použití dotace,
stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy, nebo poruší některou z povinností
uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud příjemce předloží vyúčtování v termínu stanoveném v čl. II.
odst. 4 této smlouvy, ale vyúčtování nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené
v čl. II. odst. 4 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v
případě, že nedoplní nebo neopraví chybné nebo neúplné vyúčtování ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení výzvy poskytovatele.

9.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit dotaci nebo její část nebo
uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce dotaci nebo její část, resp. uhradí odvod
nebo penále na účet poskytovatele.

10.

Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito
skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení,
statutárního zástupce, jakož i jinými změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob
jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.
V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací,
je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat.

11.

Současně je příjemce povinen uvést, že poskytovatel finančně přispívá na činnost
příjemce. Totéž je příjemce povinen uvádět při kontaktu s médii, na svých případných
webových stránkách a při propagaci svých aktivit.

III.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží poskytovatel a jedno
vyhotovení příjemce.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: ……………………..
Datum jednání a číslo usnesení: …………………………

V České Skalici dne ................2019

………………………………..
Poskytovatel

V České Skalici dne ...............2019

……………………………………..
Příjemce

MĚSTO ČESKÁ SKALICE
FORMULÁŘ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
Č. SMLOUVY O POSKYTN UTÍ DOTACE ………………………
Příjemce finanční podpory:

Adresa
příjemce:

Vyúčtování
vypracoval:
(jméno, telefon,
e-mail ):

Název podpořeného
projektu:
Termín zahájení projektu:

Přesné místo konání
projektu:

Termín ukončení projektu:
Stručné zhodnocení projektu:
(závěrečná zpráva , popis realizace projektu, výstupy a přínos, celkové zhodnocení projektu atd.; v případě potřeby využijte volného listu):

Celkové náklady projektu
v Kč:

Ekonomická část projektu
Vlastní podíl příjemce na
celkových nákladech projektu
v Kč (vč. příjmů z projektu a od
ostatních partnerů):

Celkové příjmy projektu
v Kč:
Výše finanční podpory
města v Kč:

Podíl finanční podpory města
na celkových nákladech
projektu v %:

Využití finanční podpory
- soupis výdajů - uveďte členění do položek dle způsobu využití dotace města a částky v Kč
Poznámka:
V případě, že si příjemce – plátce DPH bude uplatňovat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění v souvislosti s realizací projektu, na
který byla dotace poskytnuta, a to nárok na odpočet v plné či částečné výši, uvádí na veškerých vyúčtovacích dokladech finanční částky bez DPH
odpovídající výši, která mohla být uplatněna v odpočtu daně na základě daňového přiznání k DPH. Příjemce – neplátce DPH uvádí na veškerých
vyúčtovacích dokladech finanční částky včetně DPH.

Typ nákladů
Osobní náklady

Specifikace

Celkové náklady v Kč

Čerpání dotace v Kč

Materiálové náklady

Nemateriálové náklady
(služby)

Jiné náklady

Celkem
Povinné přílohy:

Ostatní přílohy (např. fotografie, kopie novinových článků, propozic

- kopie účetních dokladů

apod.):

- čestné prohlášení o předložených dokladech

1.

V České Skalici dne:……………
.....................................................
Podpis oprávněného zástupce

Příloha k vyúčtování dotace za rok 2019

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno, název organizace: .....................................................................................................
adresa, sídlo organizace:.......................................................................................................
rodné číslo, IČ: ..................................................................................................................
jméno statutárního zástupce oprávněného jednat za organizaci:

...........................................................................................................................................
prohlašuje,
že v souladu s uzavřenou veřejnosprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Česká Skalice v roce 2019, jsou předané fotokopie dokladů k vyúčtování shodné s originály
a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.
V České Skalici dne ..........................

..............................................
podpis příjemce (statutárního zástupce)

