Městský obvod Pardubice II

Závěrečné vyúčtování dotace
poskytnuté z rozpočtu městského obvodu Pardubice II
na rok 2022
Sp. značka (nevyplňujte, vyplní poskytovatel):

Číslo smlouvy:

Účel poskytnuté dotace:

Příjemce dotace - název, sídlo u právnické osoby, IČ nebo jméno, bydliště u fyzické osoby, příp. IČ:

Poskytnutá výše dotace:

0,00 Kč

Celková výše skutečných výdajů:

z toho:

použitá výše dotace:
celková výše vybraného vstupného nebo členských příspěvků:
celková výše sponzorských darů:
celková výše dotací od jiných poskytovatelů:
celková výše vlastního podílu příjemce:
Procentuální podíl poskytovatele (=městského obvodu) na celkových výdajích:
Procentuální podíl příjemce dotace na celkových výdajích:
Procentuální podíl všech ostatních zdrojů na celkových výdajích:
K vrácení:

Vratka bude provedena na účet poskytovatele dne:

Údaje o akci:1
Datum konání akce:
Místo konání akce:
Stručné hodnocení akce:

Počet návštěvníků/účastníků akce:
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Městský obvod Pardubice II
Reakce návštěvníků/účastníků na akci:

Údaje o činnosti:

1

Období realizace:
Stručné hodnocení - přínos dotace:

Počet osob podpořených z dotace:
Poznámky, vysvětlivky:

Seznam příloh závěrečného vyúčtování:
Příloha č. 1 - Zdroje financování uznatelných výdajů
Příloha č. 2 - Přehled úhrad uznatelných výdajů
Příloha č. 3 - Kopie účetních dokladů (tj. účetní doklady vč. faktur, účtenek, paragonů, pokladních dokladů apod.) ve výši
poskytnuté dotace
Příloha č. 4 - Kopie dokladů o úhradě (tj. výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady) ve výši poskytnuté dotace
! Upozornění ! Na originálech dokladů vztahujících se k dotaci musí být uvedeno, že daný výdaj byl hrazen z prostředků MO
Pardubice II
Příloha č. 5 - Propagační materiály dokladující uskutečnění akce, pokud byly požadovány ve smlouvě
Vyúčtování zpracoval
Jméno, příjmení, titul:
Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis:

Potvrzuji , že předložené závěrečné vyúčtování dotace je úplné, správné a pravdivé.
Datum:

1

Jméno a podpis příjemce dotace, razítko:

vyplňte příslušný oddíl podle toho, na co byla dotace obdržena - zda na akci nebo na činnost organizace
Stránka 2 z 2

