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Finanční vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu
města hluk v roce:
právnické osoby
Číslo smlouvy:
PŘÍJEMCE DOTACE:
(název)

Adresa:

(sídlo)

Telefonní číslo:
Email:
IČ (u fyzické osoby datum narození):
Dotace byla poskytnuta na akci:
Datum konání akce:
Účel, na který byla
dotace poskytnuta:
Celková výše poskytnuté dotace
z rozpočtu města Hluk:
Z dotace byla vrácena částka:

na účet města dne:

Odpovědná osoba za předložení
vyúčtování dotace:
(jméno, příjmení, funkce, kontakt)

soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace
Číslo účetního
dokladu v účetní
evidenci

Datum
vystavení
dokladu:

Účel použití finančích prostředků:

Datum
úhrady:

Částka v Kč:

Celkem:
Použití finančních prostředků bude doloženo fotokopiemi účetních dokladů (tj. faktury + doklad, že byly uhrazeny,
daňové doklady, smlouvy paragony, dohody o provedení práce, protokoly o převzetí cen a finančních odměn,
bankovní výpisy. Faktury zaplacené v hotovosti budou rovněž doloženy pokladními doklady.
(Při vyúčtování je příjemce povinen předložit také originály účetních dokladů, které v kopii dokládá jako přílohu
vyúčtování, účetní knihu, peněžní deník). .
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Čestné prohlášení:
Příjemce dotace potvrzuje svým podpisem, že:
1. čerpání finančních prostředků z poskytnuté dotace bylo v souladu s uzavřenou Smlouvou o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace,
2. veškeré náklady uvedené v předloženém vyúčtování byly uhrazeny,
3. vyúčtování neobsahuje žádný doklad, který byl předmětem zápočtu s třetí osobou.
Příjemce nese plnou odpovědnost za to, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a správné.
Vyúčtování obsahuje v příloze celkem

listů s fotokopiemi dokladů.

Jméno a příjmení příjemce dotace:

V

dne

Podpis: ……………………………

* Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH. Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže
v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH. Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok
v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude částka uvedena bez DPH.

Vyplní poskytovatel dotace:
Veřejnoprávní finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. v úplném znění
Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace
nebyla * využita v souladu s poskytnutou dotací.
Podpis osoby zodpovědné za kontrolu vyúčtování:………………………..…………………..
* Nehodící se škrtněte:

byla

*

