
 

1/3 

Příloha č.1 darovací smlouvy 

Registrační číslo smlouvy Dárce 2702100112 
 

Závěrečná zpráva a vyúčtování peněžních prostředků (daru) z 
grantového programu společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 
 
 
 

I. Údaje o obdarovaném 

Název obdarovaného:        

IČO:       

Osoba odpovědná za realizaci 
projektu: 

      

Mobilní telefon na osobu 
odpovědnou za realizaci projektu: 

      

Email na osobu odpovědnou  
za realizaci projekt: 

      

 

 

II. Údaje o realizovaném projektu 

Registrační číslo darovací smlouvy 
Dárce: 

       

Název projektu/aktivity:       

Místo realizace:       

Délka realizace:       

Výše poskytnutého daru (Kč):       

Celkové náklady projektu (Kč):       
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III. Zhodnocení projektu 

1. Průběh a výsledky projektu.  
 (kdo a jakým způsobem byl do projektu zapojen; konkrétní výstupy projektu) 

      

2. Jaký je největší přínos projektu pro místní komunitu? 
 (jak se podařilo naplnit plánované cíle směrem k místní komunitě, co se změnilo na základě realizace projektu) 

      

3. Kolik osob se zapojilo do projektu? 
 (kolik osob se zapojilo do projektu aktivně; jaký byl odhadem ohlas na realizaci projektu) 

      

4. Nastal při realizaci projektu nějaký problém? V čem se projevilo největší úskalí projektu? 

      

5. Hodnocení spolupráce s RWE Gas Storage CZ, s.r.o., jako dárcem? Co byste doporučovali, aby dárce zlepšil? 

      

 
 

IV. Vyúčtování 

Číslo dokladu 

 

Číslo dokladu 
z účetnictví 

 

Datum 
vystavení 
dokladu 

 

Datum zaplacení 
platby uvedené 
v dokladu 

 

Účel platby 

 

Peněžitá částka 
(Kč) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Celkem Kč:        

Uhrazeno z daru (grantu) Kč:       
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1. Kopie účetních dokladů uvedených v tabulce č. III výše. 

2. Fotodokumentace projektu: 
 • minimálně 5 (pět) fotografií v digitálním formátu (JPEG, PNG) 

 • fotografie přiložte v minimálním rozlišení 300 DPI 

3. Kopie všech článků případně jiných propagačních materiálů vztahujících se k projektu, kde byla společnost 
 RWE Gas Storage CZ, s.r.o., uvedena jako dárce. 

 
 

V. Prohlášení a souhlas 

Prohlašujeme, že: 
 • všechny informace uvedené v této zprávě jsou pravdivé, 

 • doklady uvedené tabulce č. III výše využijeme pouze k prokázání účelu a způsobu čerpání daru, 

  k němuž je zpracována tato zpráva, 
 • máme oprávnění udělit společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o., souhlas k užití přiložených fotografií,  
  a tímto udělujeme společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o., souhlas přiložené fotografie užít pro interní  
  a externí potřeby společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 

Osoba oprávněná jednat v zastoupení obdarovaného: 
(jméno, příjmení, datum, podpis, razítko) 

       

Osoba odpovědná za projekt 
(jméno, příjmení, datum, podpis) 
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