OBEC Dolní Roveň
533 71 Dolní Roveň, okres Pardubice
Vyúčtování smlouvy č. …………………

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ FINANČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE DOLNÍ ROVEŇ
PRO ROK 20..….
Termín vyúčtování dle smlouvy:…………………………… Vyúčtování odevzdáno dne :………………….……………..
Účel použití příspěvku: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VYPLŇUJE PŘÍJEMCE DOTACE. VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM.
Příjemce
(název dle registrace)
Adresa příjemce
(sídlo)
IČ/DIČ
Celkové roční výdaje na
činnost/akci v Kč
Výše dotace z rozpočtu
Obce Dolní Roveň v Kč
Dotace byla - nebyla vyčerpána v plné výši *)
Z dotace vráceno v Kč

dne:

Osoba odpovědná za
vyúčtování (jméno a příjmení,
funkce, adresa, kontakt)
*) Nehodící se škrtněte

Povinné přílohy:
1. Soupis účetních dokladů vztahujících se k realizaci činnosti / akce - lze předložit formou:
•

tabulky viz. příloha č.1

•

účetní sjetiny (min. číslo účetního dokladu, datum, popis dokladu, částka) s vyznačením položek z dotace města

•

kopie peněžního deníku s vyznačením položek z dotace města

2. Kopie faktur a dokladů prokazujících jejich zaplacení (bankovní výpis, stvrzenka o platbě v hotovosti),
kopie paragonů, apod.

Čestně prohlašuji, že dotace byla použita výhradně k účelu sjednanému ve smlouvě o poskytnutí dotace.
V Dolní Rovni dne……………………….

…………………………………………
podpis statutárního zástupce + razítko

VYPLŇUJE POSKYTOVATEL DOTACE
Účel poskytnutí dotace uvedený ve veřejnoprávní smlouvě byl – nebyl dodržen
Vyúčtování dotace bylo – nebylo provedeno ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě
Dotace byla – nebyla * vyčerpána v plné výši

Zkontrolováno HÚ

dne: …………………………… Zkontroloval: …………………….………………………..……
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OBEC Dolní Roveň
533 71 Dolní Roveň, okres Pardubice
Příloha č. 1
Soupis dokladů vztahujících se k realizaci činnosti / akce (ve výši poskytnuté dotace)
Číslo účetního
dokladu

Datum
dokladu

Popis dokladu - účel platby

Částka v Kč
(příp. bez DPH)*

Celkem

Originály účetních dokladů jsou uloženy (místo, odpovědná osoba, kontakt): …………………………………………………………………………….
* 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.

V ____________________ dne ______________.
Podpis osoby odpovědné za
vyúčtování
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