Razítko podatelny:

OBEC MOSTEK
Mostek 34, 544 75 Mostek

Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva dotace z rozpočtu Obce Mostek
pro kalendářní rok ……………..
příloha č. 2 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Mostek spolkům a místním organizacím

(Směrnice č. 1/2019)
Název žadatele (příjemce):
PSČ:

Adresa:
IČO:

DIČ:

Jméno a příjmení statutárního
zástupce:

tel.:

e-mail:
tel.:

Osoba odpovědná za sestavení:
Forma organizace:

Webové stránky:

spolek

obecně prospěšná společnost

jiné (uveďte jaké)

Stručný popis činnosti organizace v daném roce, soupis pořádaných akcí a činností:

Počet členů organizace s trvalým pobytem v obci Mostek ke dni podání vyúčtování:
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Stručné zhodnocení významu použití poskytnutých finančních prostředků:

Jakým způsobem byla propagována obec Mostek:

Pokud byl přidělen příspěvek pouze na konkrétní akci, pak vyplňte:
Místo realizace akce:
Termín realizace akce (od-do):
Odhadovaný počet účastníků akce:
- z toho počet účastníků akce z obce Mostek:

Položkový rozpočet použití přidělených prostředků:
Položka

Odhadované nákladySkutečně vynaložené náklady
rozpočet uvedený v žádosti
( v Kč )
( v Kč )

Pronájem prostor
Propagace
Materiál
Ostatní osobní náklady
Doprava
Ostatní

Celkem:

Jsem/nejsem plátcem DPH, uplatňuji/neuplatňuji DPH na vstupu (nehodící škrtněte)
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VYÚČTOVÁNÍ
Celkový přehled předložených dokladů: (v případě potřeby využít další list přehledu dokladů)
Přiloženo počet listů k vyúčtování …… ks
Číslo dokladu

Datum

Název položky

Celkem

Částka

Kč

Potvrzuji, že předložené kopie dokladů souhlasí s originály, které obsahují sdělení „Hrazeno z
dotace Obce Mostek“.
Oprávněný zástupce
(jméno a příjmení):
Datum a místo podpisu:
Podpis a razítko organizace:

Nevyčerpané prostředky byly/budou vráceny na účet obce č. ú.: 125429089/0300
Ve výši:
Kč
Zdůvodnění nevyužitého příspěvku :

Dne:
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List č. ……… k Vyúčtování finančního příspěvku
Žadatel/příjemce ……………………………………………………………………………………
Přehled dokladů:
Číslo dokladu

Datum

Název položky

Celkem

Částka

Kč

Potvrzuji, že předložené kopie dokladů souhlasí s originály, které obsahují sdělení „hrazeno z
dotace Obce Mostek“.
Jméno, razítko subjektu a podpis statutárního zástupce:
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