
správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku Vašemu projektu Oranžové kolo Nadace
ČEZ v grantovém řízení Podpora Regionů 2013 v částce 50917 Kč.

Žádám Vás o dodání povinných dokumentů v listinné podobě, které jsou nezbytnou podmínkou

pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku:

1. Žádost o nadační příspěvek s podpisem statutárního zástupce (otevřete si na našich stránkách

pomocí již uloženého klíče, vytiskněte a podepište)

2. Jmenování statutárního zástupce - úředně ověřená kopie

3. Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu - úředně ověřená kopie

4. Doklad o přidělení IČ (ČSÚ, výpis z obchodního rejstříku, ROS - registr právnických osob) - kopie

5. Potvrzení o registraci - kopie (stanovy, zřizovací listina apod).

6. Výroční zpráva / Závěrka za minulé období či jiný dokument o činnosti - nepovinná příloha

(V Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku - platí pro příspěvkové organizace

8. Jestliže vám byla schválena částka nižši než částka, o kterou jste původně žádalí, prosíme o vyplnění
kde uvedete nižší schválenou částku (pro otevření klikněte na odkaz) a

upravíte rozpočet. Dodatek vytištěný a podepsaný, prosím, zašlete spolu s ostatními dokumenty.

Požadované dokumenty zašlete poštou co nejdříve na adresu Nadace ČEZ,

nejpozději do 21 dnů po obdržení této výzvy k doplnění Žádosti o nadační příspěvek.

Po obdržení požadovaných dokumentů Vám zašleme k podpisu Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku a
navrácení vámi podepsané smlouvy vám zašleme příspěvek na váš účet.

Termín čerpáni nadačního příspěvku bude minimálně do 30. června 2014.

Míchaela Žemličková
manažerka útvaru public relations
a ředítelka Nadace ČEZ

Dokumenty zasílejte na níže uvedenou adresu:

Budete-Ii potřebovat jakékoliv doplňující informace, prosím, kontaktujte koordinátorku grantových řízení:

NADACE ČEZ

Duhová 1/1531

14053 Praha 4

Tel.: 211 042 604
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Schvalovací doložka 
dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
S přijetím nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, od Nadace 
ČEZ v rámci projektu Oranžové kolo Nadace ČEZ v grantovém řízení Podpora regionů 2013 
v částce 50 917 Kč, určeného na vybavení pokojů dětského oddělení, vyslovil souhlas Kraj 
Vysočina, a to usnesením Rady Kraje Vysočina usnesením č.  ……../40/2013/RK přijatým na 
zasedání dne 17. 12. 2013.   

 




