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Smlouva
o poskytnutí účelové neinvestiění dotace z rozpočtu Zlínského kraje

čís lo :D l0462 l2015 lKH

(uzavřená d|e $ 159 a nás|. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v p|atném znění)

Poskytovatelem dotace: Z!ínský kraj
se síd|em ve ZÍíně, tř. T. Bati 21, PsČ 761 90
zastoupený: MVDr. Stanis|av Mišák, hejtman
|Č: 70891320
bankovníspojení: Čs, e. ú' 2786182t0800
(dá|e jen,,poskytovatel..)

a

Obec Nedakonice
síd|o Nedakonice, ě.p. 33' 687 38 Nedakonice
|Č; 00291153
typ příjemce: veřejnoprávní subjekt
jednaj ící: Jaromír K|eěka, starosta
bankovní spojení: KB' č.ú. 4626721 10100
(dále jen,,příiemce..)

Příjemcem dotace:

t .
Předmět smlouvy

1.1 V souladu se zákonem ě. 12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
25012000 Sb', o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 133/1985 Sb., o poŽárni ochraně, ve znění pozdějŠích předpisů, poskytovate|
poskytne příjemci za podmínek uvedených v ě|. ||. aŽ |V. Úěe|ovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje ve výŠi í70.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát tisíc korun ěeských) na výdaje
na zabezpeěení akceschopnosti (organizační, technické, odborné) jednotky SDH příjemce
zřizené d|e zákona ě. 133i1985 Sb., o poŽární ochraně, veznění pozdějších předpisů, a to
nás|eduj ícím způsobem:

a) částku ve výši í20.000. Kč (s|ovy jedno sto dvacet tisíc korun českých) na zabezpečení
akceschopnostijednotky SDH příjemce kategorie JPo ||' kterázabezpečuje výjezd z místa své
dis|okace k zásahu nejpozději do 5 minut po vyh|ášení pop|achu jednotce v sí|e nejméně
jednoho druŽstva, u kategorie JPo ||l2 nejméně dvou druŽstev, o zmenŠeném početním stavu'
ve s|oŽení ve|ite|, strojník a dva hasiči' Č|enové jednotky zajišt'ují připravenost k výjezdu
jednotky dle p|ánu výkonu s|uŽby v souladu s $ 20 nařízenív|ády č. 17212001 sb.' k provedení
zákona o poŽární ochraně, ve znění nařízení v|ády ě. 49812002 Sb. Podíl příiemce na
zabezpečení akceschopnosti jednotky zjeho rozpočtu činí minimá|né 20% celkové
ěástky účelové neinvestičnÍ dotace, na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie
JPo l|. ce!á dotace ve výši 120.000,- Kč je krytá z prostředků státního rozpočtu
z kapitoly 3í4 - Ministerctvo vnitra.

Tato část úče|ové neinvestiční dotace můŽe být čerpána na tyto uznate|né výdaje:

neinvestiční opravy zásahové poŽárni techniky a věcných prostředků poŽární ochrany,
přípravu na technické proh|ídky techniky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné
vybaveníjednotky' které je majetkem obce zřizujícíjednotku, ostatní provozní výdaje pro
udrŽen í akceschopnosti jed notky,

mezt:



- mzdové Výdaje na pracovní pohotovost člena vykonávajícího s|uŽbu v jednotce jako svoje
zaměstnání, na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o
provedení práce, dohoda o pracovníčinnosti), na odměny č|enům, kteří mají s příjemcem
uzavřenu dohodu o č|enství v jednotce za zabezpelení připravenosti k výjezdu jednotky
d|e p|ánu výkonu s|uŽby zpracovaného ve|ite|em jednotky.

b) částku ve výši 50.000'. Kě (s|ovy padesát tisíc korun českých) na mzdové výdaje azákonné a
sociá|ní pojištěníč|enům vykonávajícím s|uŽbu v jednotce SDH příjemce kategorie JPo ||jako
svoje zaměstnání v pracovním poměru d|e zákona č,. 26212006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. Minimá|ní rozsah pracovního úvazku musí činit 40o/o p|né týdenní
pracovní doby, s pracovní náp|ní zaměřenou na ěinnost jednotky SDH příjemce' Podí|
příjemce na mzdovém a zákonném a sociálním pojištění čIenů činí minimálně í0%
celkové částky úěelové neinvestiční dotace na 1 člena jednotky SDH obce. Celá dotace
ve výši 50.000'- Kč je krytá z prostředků státního rozpočtu z kapitoly 314 . Ministerstvo
vnitra.

(dá|e jen ,,dotace..).

1.2 a) Pokud nebude zabezpečena akceschopnost jednotky SDH příjemce kategorie JPo || d|e
odst. ,l.1 písm. a) tohoto č|ánku sm|ouvy po ce|é období roku, krátí se výše účelové
neinvestiční dotace pro příjemce o přís|uŠný počet 1l,|2 ce|kového objemu vyč|eněné
úěelové neinvestičnídotace (tj. za měsíce, kdy akceschopnost neby|a p|ně zajištěna).

b) Pokud č|en nebude vykonávat s|uŽbu v jednotce SDH příjemce jako svoje zaměstnání d|e
zákoníku práce nece|é období roku, krátí se účelová neinvestiční dotace poskytovaná v
sou|adu s ustanovením odst. 1.1 písm. b) této sm|ouvy o přís|ušný počet 1l12 objemu
neinvestiční úěe|ové dotace (tj. za měsíce, kdy akceschopnost neby|a p|ně zajištěna).

1.3 Úče|ová neinvestiční dotace je určena na zabezpečení ěinností v období od 1. |edna 20,15 do 31 .
prosince 2015.

!t.
SpIatnost peněŽních prostředků

2.í Poskytovate| se zavazqe poskytnout příjemci dotaci v p|né výši za Účelem uvedeným v ě|ánku |.
na účet příjemce uvedený v záh|avi této sm|ouvy ve výši 85.000,- Kě do 30 dnů po nabytí
účinnostitéto smlouvy a 85.000'. Kč do 31.07.20í5.

2.2 Finanční prostředky lze pouŽít do 3í. 12.2015.

2.3 Ve stejném termínu, jako v odstavci 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanÓní prostředky na Účet
Z|ínského kraje. Neučiní-|i tak, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle $ 22 zákona Ó.25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů'

ilt.
Podmínky přidělení peněŽních prostředků

3.1 Příjemce je oprávněn pouŽít dotaci pouze k úěe|u uvedenému v č|. |. této sm|ouvy'

3.2 VyÚčtovánídotace před|oŽípříjemce do 10' 01.2016 odboru Kance|ář hejtmana, Krajského Úřadu
Z|ínského kraje. Vyúětováním dotace se rozumí před|oŽenívyplněné tabu|ky, která tvoří pří|ohu č.
.1 této sm|ouvy a před|oŽení dok|adů prokazujících uhrazení nák|adů na akceschopnost d|e článku
|. ve výši poskytnuté dotace (kopie faktur, výpisy z Účtů' přeh|ed čerpání mzdových prostředků,
dok|ady o zaevidování zakoupeného materiá|u a jiné). Příjemce je povinen do|oŽit dok|ady o
provedení prezentace poskytovate|e při rea|izaci dotace v sou|adu s č|ánkem |V. této sm|ouvy.

3.3 Příjemce musí zajistit ve svém Účetnictví vedení ana|ytické úěetní evidence související s rea|izací
dotace, tzn. účtovat na zv|áštní ana|ytické Účty, na samostatné hospodářské středisko nebo na
samostatnou zakázku pod úče|ovým znakem 14004. Musí být jednoznačně prokazate|né, zda



konkrétní výdaj nebo příjem je (nebo není) vykazován na podporovanou dotaci a skuteČně
odpovídá charakteru dotace. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v sou|adu se zákonem č'
586I,|992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny pouŽít jiný
prokazate|ný způsob vedení evidence o finančních tocích dotace. Dok|ady prokazující vyuŽití
dotace musí být vidite|ně oznaěeny ,,Dotace ZK. (oznaéeny musí být jiŽ originá|y dok|adů).
Příjemce je povinen umoŽnit poskytovate|i na zák|adě jeho poŽadavku provedení kontro|y všech
prvotních úletních dok|adů za Úče|em prověření před|oŽeného vyúčtování dotace. Zlínský kraj
bude vykonávat u příjemce kontro|u, vyp|ývající ze zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Příjemce dotace je povinen poskytovate|i oznámit do 15 dnů svůj případný zánik, zahé4eni
inso|veněního řízení, transformaci či s|oučení, změnu statutárního zástupce, názvu, Účtu nebo
sídla.

3.5 DPH je pro příjemce způsobi|ým výdajem za podmínky, Že příjemce není p|átcem DPH.

Pro příjemce, kteý ie plátcem DPH, je DPH u přijatých p|nění, která jsou současně způsobi|ými
výdaji dotace, taktéŽ způsobilým výdajem v případech, kdy příjemce nemá nárok na odpoěet DPH
na vstupu ve smys|u zákona Ó. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, Že je přijaté p|nění způsobi|ým výdajem pouze z alikvotní ěásti, pak je daň z
přidané hodnoty vztahující se k tomuto p|nění způsobi|á ze stejné a|ikvotní části' Pokud má
př.rjemce dotace u přijatého p|nění nárok na odpočet v poměrné části nebo ve výši dle koeficientu,
bude způsobi|ým výdajem část oprávněně neup|atněné DPH d|e zákona ě. 23512004 sb' V
případě, Že v rámci vypořádání DPH k 31.12' dojde ke změně nároku na odpočet DPH bude tato
změna promítnuta i do vyúčtovánídotace tak, aby pouze oprávněně neup|atněná DPH na vstupu
by|a způsobilým výdajem.

V případě, Že příjemce není p|átcem DPH a finanční částky odpovídající DPH jsou posuzovány
jako způsobi|é výdaje a následně se stane p|átcem DPH a má nárok na odpočet daně při změně
reŽimu na částky dříve posouzené jako způsobi|é výdaje, je povinností příjemce vrátit na úěet
poskytovate|e finanční prostředky v a|ikvotní výši. Registraci k DPH je příjemce povinen
neprodleně oznámit poskytovate|i dotace a do 30 dnů ode dne podání přiznání k DPH' v němŽ si
nárokuje výŠe zmíněný odpočet, částku vyčís|it, do|oŽit a uhradit.

Př,ljemce je povinen na Žádost poskytovate|i sdě|it, zda je p|átcem DPH a zda má nárok na
odpočet DPH na vstupu ve smys|u zákona č, 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

3'6 V případech, kdy příjemce je p|átcem DPH a dotace bude pouŽita v rámci ekonomické činnosti
pro p|nění, které spadá do reŽimu přenesení daňové povinnosti dle $ 92a zákona Ó. 23512004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějŠích předpisů a odpovídá ěíse|nému kÓdu
k|asifikace produkce cz-cP{41 aŽ43 - poskytnutístavebních nebo montáŽních pracíd|e $ 92e
zákona č,.23512004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů adaňz přidané
hodnoty je uznate|ným výdajem, bude výŠe DPH do|oŽena příjemcem dotace poskytovate|i
podpory těmito dok|ady:

- vnitřním úěetním dok|adem s vyčís|ením ěástky DPH,

- daňovým přiznáním k DPH,
- výpisem z evidence pro úěely daně z přidané hodnoty,
- bankovnímivýpisy.

3.7 Vrácení prostředků pod|e odstavce 2.3 této sm|ouvy nezak|ádá právo příjemce na dočerpání
finančních prostředků v nás|edujícím roce.

3.8 Způsobi|ými výdaji (tj. náklady, jeŽ mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám Úče|nosti,
efektivnosti a hospodárnosti podle zákona ě. 32012001 Sb., o finanční kontro|e, ve znění
pozdějších předpisů) nejsou:

o výdaje na zaměstnance, ke kteným nejsou zaměstnavate|é povinni d|e zv|áštních právních
předpisů (příspěvky na penzl1nilŽivotní pojištění, dary k Životním jubi|eím, příspěvky na
rekreaciapod.)

o nák|adY na pořádání workshopů, teambui|dingů, výjezdních zasedání apod.
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Výdaje na ško|ení akurzy
odiněny č|enů statutárních či kontro|ních orgánů u příjemce dotace, ktený je právnickou
osobou
pořízení nebo technické zhodnocení d|ouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek' jehoŽ doba pouŽite|nosti je de|Ší
neŽ jeden rok a vstupní cena vyŠŠí neŽ 40 tis' Kč/kus, d|ouhodobým nehmotným
majetkem se rozumí majetek, jehoŽ doba pouŽite|nosti je de|Ší neŽ jeden rok a vstupní
cena vyŠší neŽ 60 tis Kč/kus)
výdaje na reprezentaci příjemce dotace
Účetně nedo|oŽiteIné výdaje
daň si|niční, daň z nemovitosti, daň darovací' dědická' z převodu nemovitosti, pop|atek za
znečištění ovzduŠí, te|eviznía rozh|asový pop|atek atp'
výdaje na pohoštění
peněŽní a věcné dary
úhrada cestovních náhrad
dotace jiným fyzickým a právnickým osobám
poskytování úvěrů či půjček
Úhrada sankcí, úroků z prod|ení, mank a náhrad škod

3.9 Příjemce dotace je povinen nezcizit majetek pořízený/opravený na zák|adě této dotace (movité i
nemovité věci) nejméně po dobu tří |et ode dne jeho nákupu. Po tuto dobu smí převést vlastnické
právo k danému majetku na třetí osobu pouze s předchozím písemným souh|asem
poskytovate|e. Pokud je Životnost či pouŽite|nost pořízené věci kratŠí neŽ tři roky, je příjemce
povinen v|astnit ji po dobu její Životnosti Či pouŽite|nosti, přiěemŽ pravidlo d|e předchozí věty p|atí
po dobu Životnosti či pouŽite|nosti. Po uvedenou dobu je přÍjemce povinen zacházet s majetkem
s péčí řádného hospodáře, zejména jq zabezpečit proti poŠkození, ztrátě nebo odcizení a
nezatěŽovat takový majetek Žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva.

tv.
Povin nosti příiemce při zajišťování pu bl icity poskytovate|e

4.1 Příjemce se zavazuje v průběhu akce prezentovat Z|ínský kraj jako poskytovate|e dotace na
veřejně přístupných informačních tocích (např.: internetových stránkách, v kabelové te|evizi,
v tiskových zprávách, v obecním rozh|ase nebo jiným přístupným způsobem), postačuje do|oŽit
jeden vhodný způsob.

4.2 Sp|nění podmínek d|e odstavce 4.'1 prokazuje příjemce předáním jednoho vyhotovení kaŽdé
tiskoviny vydané v rámci akce. Dok|ady předk|ádá příjemce spo|ečně s vyÚčtováním dle č|ánku lIl.
odst. 3.2 této sm|ouvy.

V.
Sankce

5.1 V případě poruŠení rozpoětové kázně ze strany příjemce bude poskytovate| postupovat v souladu
s ustanovením $ 22 zákona ě,. 25012000 Sb., o rozpoětových pravid|ech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

5.2 Při poruŠení povinností uvedených v č|. |V. této sm|ouvy příjemcem se nejedná o porušení
rozpoětové kázně d|e zákona ě. 25012000 Sb', o rozpočtových pravid|ech Územních rozpočtů, ve
znění pozdějŠích předpisů, příjemce má vŠak nárok na dotaci pouze ve výŠi 95 o/o z výše dotace
d|e č|ánku |. této sm|ouvy.

Pokud by|a dotace vyp|acena před předloŽením vyÚčtování, je příjemce povinen při poruŠení
povinností uvedených v č|' lV. této sm|ouvy vrátit částku ve výŠi 5 o/o z výŠe dotace d|e č|ánku I
této sm|ouvy ve |hůtě 30 dnů od okamŽiku, kdy by| poskytovate|em písemně informován
o nesp|něnísvých povinnostíd|e č|' lV. této sm|ouvy.



/

VI.

Ukončení smlouvy

6.1 Sm|ouvu |ze ukončit na zák|adě písemné dohody obou sm|uvních stran nebo písemnou výpovědí
Smlouvy, a to za podmínek dá|e stanovených.

6.2 Poskytovate|můŽe Sm|ouvu vypovědět jak před prop|acením, tak ipo prop|acenídotace.

6.3 Výpovědním důvodem je poruŠení povinností příjemcem dotace stanovených touto Sm|ouvou
nebo obecné závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:

a. svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň d|e zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravid|ech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

b. poruŠí pravid|a veřejné podpory,

c. je on sám, případně jako právnická osoba ěi některá osoba tvořící statutární orgán příjemce
odsouzen/a za trestný čin, jehoŽ skutková podstat souvisí s předmětem podnikání nebo
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný ěin proti majetku ve smys|u
zákona č. 4012009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 41812011
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějŠích předpisů,

d. by|o zahájeno inso|venční řízení pod|e zákona r. 18212006 sb.' o úpadku a způsobech jeho
řešení, ve znění pozdějších předpisů,

e. příjemce uvedl nepravdivé, neÚp|né nebo zkres|ené údaje, na které se váŽe uzavření této
Smlouvy,

f. je v likvidaci,

g změní právníformu a stane se tak nezpůsobi|ým příjemcem dotace pro danou ob|ast podpory,

h. opakovaně nep|ní povinnosti stanovené Sm|ouvou, i kdyŽ by| k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.

6.4 V případě výpovědi této sm|ouvy před prop|acením dotace, nárok na vyp|acenídotace nevzniká a
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi sm|ouvy po proplacení dotace, se příjemce
zavazqe poskytnuté peněŽní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na úěet poskytovate|e
bez zbytečného odk|adu, nejpozději však do 30 dnů od doručení výpovědi.

6.5 Výpověď Sm|ouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udě|ení.

6'6 Výpovědní |hůta ěiní jeden měsíc a začne běŽet od prvního dne měsíce nás|edujícího po měsíci,
v němŽ by|a výpověď doruěena příjemci dotace. Úeinry doručení pro úěe|y této sm|ouvy vŠak
nastávají i tehdy' pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doruěení zmaři|.

6.7 Účinky výpovědi nastávají dnem up|ynutí výpovědní lhůty za podmínky, Že příjemce dotace vrátí
poskytnuté peněŽní prostředky před jejím up|ynutím. Jinak k ukoněení Sm|ouvy dojde aŽ
vypořádáním všech práv a povinností Sm|uvních stran.

6.8 Příjemce je oprávněn tuto sm|ouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce |hůty
pro podání vyúčtování, přičemŽ výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovate|i. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovate|i do 14 dnů ode dne
účinnosti výpovědi.

6.9 Při ukončení Sm|ouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovate|e poskytnutou částku dotace, která mu jiŽ by|a vyp|acena, a to bez zbytečného
odk|adu, nejpozději do 30 dnů ode dne doruěení dohody podepsané oběma sm|uvními stranami,
nedohodnou-|i se smIuvní strany jinak'

6.10Dohoda o ukončení Sm|ouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněŽních prostředků
na účet poskytovate|e, nedohodnou-|i se sm|uvní strany jinak.

6.,11 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v $ 
.167 odst. .1 písm. b) aŽ e) zákona ě. 500/2004 sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Sm|ouvy musí být učiněn písemně a
musív něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Sm|ouvy.

6.í2 Pokud příjemce ve stanovené |hůtě poskytnuté prostředky nevrátí v sou|adu s tímto č|ánkem
poskytovate|i, povaŽují se tyto prostředky za zadrŽené ve smys|u zákona č. 250/2000 Sb., o
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rozpočtových pravidlech územních rozpoětů, ve znění pozdějších předpisů.

vt!.
Závěreč,ná ustanovení

7.1 Jako kontaktní místo poskytovate|e se pro úěe|y této sm|ouvy stanovuje: Krajský úřad Z|ínského
kraje, odbor Kance|ář hejtmana, Martina Reková, te|efon 577 043 í6.1, e-mai| martina.rekova@kr.
zlinsky.cz.

7.2 Tato sm|ouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma sm|uvními stranami.

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto sm|ouvou, se řídí přís|ušnými ustanoveními
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v p|atném znění, zákonač.25ol2o00 Sb., o rozpočtových
pravidlech Územních rozpoětů, ve znění pozdějŠích předpisů a da|Šími obecně závaznými
předpisy.

7'4 Sm|ouva můŽe být měněna či dop|ňována pouze písemnými, vzestupně čís|ovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou sm|uvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, síd|a či bankovního úětu kteréko|i ze sm|uvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny bankovního
účtu příjemce musÍ být doloŽeno kopiÍsm|ouvy o zřízení úětu.

7.5 Sm|uvnístrany bezvýhradně souh|asíse zveřejněním vŠech údajů obsaŽených v této sm|ouvě.

7.6 Sm|ouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, z nichŽ poskytovate| obdrŽí dvě vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení.

7.7 Sm|uvní strany svými podpisy stvzují, Že sm|ouva by|a sjednána na zák|adě jejich pravé a
svobodné vůle, niko|iv tísniza nápadně nevýhodných podmínek.

7.8 Nedí|nou součástí této sm|ouvy je pří|oha č. 1 Vyúčtování.

DoloŽka dle $ 23 zákona č. í2912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnutoorgánemkraje: Zastupite|stvoZ|ínskéhokraje
Datum a čís|o iednací 29. 04.20,t5, čís|o usnesení 04511216115

./f.f.zo,/(

DoloŽka d|e $ 41 zákona ě.12812900 Sb., o obcích,.ve znění pozdějších předpisů
Rozhod nuto orgánem obce: Za I l-c< P i b /s .Í 

Y" o aj1 . Ž-
Datum ačís|o jédnaci: 44. C.uir .-./.. 3/k/?44,|

Ve Z|íně dne... 1 9..05.'..2015

za poskytovatele

V Nedakonicích dne

za příjemce

. Stanis|av MiŠák ffi
[,r

hejtman Z|ínského kraj



llZínskýkni

wučrovÁt.tioornce
pos|q1tnúé na ák|adě sm|ouvy čb|o:
ze dne :

ÚčeI dotace:

Charakter dotace'l:

Celková výše poskytnuté dotace:

celkem pouŽité finanční prostfudky dotace:

Nevyčerpané Íinanční prostředky:

Pfremce dotace je plátce DPH: ANO

ANO

NE

NEp|nění' kbrá jsou obsahem vyúčtování' je nárok na odpočet DPH:

osoba odpovědná za vnÍčtování dotace:

Jméno a podpis

sbfu Émí zádupce přijemce:

Jméno, podpig .azítko:

VysÉtlivky:
-) |,lapř. účelová inýestiční/ nein|restiční dotace

) Jednotlitté sloupce lze nahndit doloŽením wsu z odňlené Úěetní evi&nce, případně kopii FněŽního deníku' v takovém případě wňuk pfrjence Wze tučně
uyz načené ěást i tab ul k y'

V pbdloženén \rlpisl.r/peněžnlm &níku musl být jdnoznaěně rczlišeno, kteÉ náklady býy hnzeny z dota?e a které z vlastnbh zdrojŮ pňjence'

Přfiemce dohce:
Sidlo, bytem:
rGo:

Datrm uhřazenÍ zpúsobi|ých výdajú:

Dafu m před|oŽení vyúčtovánÍ dotace:

ýyúčlouání dotace je doloŽeno dok|ady, ....... (tďo uěta se odstraú, nenl.li dle srnlouvy úložaú dd<IadŮ FŽadwáM)

Dok|ad č.'.) Powdené pnce a dodá*y Hrazeno z dotace (Kč) V|astní zdroje (Kč) Nák|ady ce|kem (Kč)

Celkem:
Podí dobce na ce|kovÝch nákladech DÍoiektu,akce oÁ


