Finanční vypořádání účelové finanční dotace poskytnuté Plzeňským krajem
v roce 2016
Individuální dotace OŽP 2016
Dotační titul (interní): Podpora zajištění zdroje pitné vody
Příjemce dotace:
Storgé, z.s.
(název organizace, žadatele o dotaci)
Účel použití dotace/název projektu: Zabezpečení pitné vody pro Víceúčelové zařízení Borovno
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: 45242016
Příjemce dotace je plátcem daně z přidané hodnoty.
1. Výše poskytnuté dotace z rozpočtu PK v Kč: 80.000,2. Celková částka vyčerpané a vyúčtované dotace:
Celkové náklady na projekt:

80.000,- Kč
96.588,50 Kč

3. Seznam přiložených účetních dokladů (kopií):

ÚČEL POUŽÍTÍ DOTACE

Doklad č. …....
(faktura, účetní
doklad, atd.)

Celková částka
dokladu včetně
DPH (v Kč)

Projekt

2/18/2016

9000

Vrtaná studna

2017002

34400

28430

28430

Instalační materiál

208170529

22633

18704,96

18704,96

Šachta

168/17

8288

6850

6850

Revize elektro

19/87071

1815

1500

1500

Rozbor vody

170119948

1452

1200

1200

Stavební a zemní práce

3

19000

Částka bez
DPH (v Kč)

Uznatelné
náklady dotace
(v Kč)

Poznámky
(údaje, které
nejsou zřejmé
z tabulky)

9000

19000

4. Na účet Plzeňského kraje č. ………………X……….......….. (viz smlouva) vracíme nevyčerpané finanční
prostředky ve výši (v Kč) :

.........................X.…………………………....………………….................………..

5. Celkově vynaložené finanční prostředky v Kč na projekt: 96.588,50 Kč
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z toho:
částka v Kč z poskytnuté dotace PK:



částka v Kč z vlastních zdrojů (finanční spoluúčast žadatele): 16.588,50 Kč



částka v Kč z jiných zdrojů:

80.000,- Kč

0,- Kč

6. Vyplní pouze plátci daně z přidané hodnoty (DPH)*:
I. můžu/eme uplatnit nárok na odpočet DPH z výše uvedeného projektu u příslušného správce daně
ve výši 11.903,54 Kč a zároveň prohlašuji/eme, že tato částka není zahrnuta do nákladů projektu
hrazených z poskytnuté dotace.
II. nemůžu/eme uplatnit nárok na odpočet DPH z výše uvedeného projektu u příslušného správce
daně ve výši ..................... Kč. Tato částka je zahrnuta do nákladů projektu hrazených z poskytnuté
dotace. Dále prohlašuji/eme, že činnosti provedené v rámci projektu nejsou ekonomickými
činnostmi dle zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Závěrečná zpráva o naplnění účelu dotace, o použití dotace (tabulku je možné rozšířit):
Realizace projektu Zabezpečení pitné vody pro Víceúčelové zařízení Borovno byla provedena v souladu
s podmínkami uzavřené smlouvou. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Příjemce se zavazuje, že o
předmět podpory bude řádně pečovat a udržovat jej.
Propagace projektu je formou umístění trvalé pamětní desky a na webových stránkách spolku
www.utulekborovno.cz.

Termín pro předložení vyúčtování:

31.10.2017

Datum vyhotovení vyúčtování:

23.10.2017

Za správnost a pravdivost výše uvedených údajů odpovídá:
Jméno, příjmení, kontaktní telefon, e-mail: Zdeněk Kolman, tel.: 602 108 771, email: srorge2011@gmail.com
podpis:

.............................................................................................................................................................

Statutární zástupce příjemce dotace:
Jméno, příjmení, funkce, podpis: Zdeněk Kolman, místopředseda spolku
Tento Formulář finančního vypořádání dotace nutné vložit do termínu realizace projektu stanoveného ve
smlouvě do aplikace eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) spolu s přílohami.
Přílohy:
 kopie očíslovaných účetních dokladů – faktury (včetně soupisek provedených prací a dodávek), doklady o
proplacení - pokladní doklady (stvrzenky) a jiné, dále doklady, ze kterých je patrné zaplacení těchto
dokladů příjemcem dotace (výpisy z bankovního účtu v případě platby bankovním převodem, výdajové

*

nehodící se škrtněte
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pokladní doklady při platbách v hotovosti), pokud do dotace bude z předloženého dokladu započítána jiná
částka než celková, je třeba tuto uvést na doklad i do formuláře závěrečného vyúčtování,
doklad o realizaci projektu (kolaudační souhlas, případně jiný obdobný správní akt vyžadovaný stavebním
nebo jiným zákonem),
popis propagace Plzeňského kraje (poskytovatele dotace).
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