Vyúčtování dotace na podporu kulturní činnosti
z rozpočtu města Klášterce nad Ohří na rok 2016

Jméno a příjmení (fyzická osoba), příp. název subjektu (právnická osoba):
________________________________________________________________
Trvalé bydliště, příp. sídlo firmy:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Název projektu:
______________________________________________________________
Výše poskytnuté dotace:
_______________________________________________________
Celkové náklady na realizaci projektu:
- částka uvedená v žádosti:
___________________________________________________
- skutečné náklady:
___________________________________________________
Zdůvodnění případného nedodržení celkové avizované výše nákladů:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Celkové příjmy akce:
- částka uvedená v žádosti:
____________________________________________________
- skutečné příjmy:
____________________________________________________
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Doklady o použití finančních prostředků je příjemce dotace povinen předložit do 1
měsíce od ukončení akce, a to formou soupisu všech dokladů o uskutečněných
výdajích souvisejících s celkovou realizací projektu s uvedením výše částky a
účelu platby jednotlivých dokladů. V soupisu dokladů (viz tabulka níže) budou
jasně označeny ty položky, které byly hrazeny z finančních prostředků
poskytnutých městem. K těmto položkám budou přiloženy i kopie jednotlivých
dokladů spolu s kopiemi příslušných platebních příkazů či kopiemi výdajových
dokladů.
- v případě uhrazených faktur je nutno doložit kopii každé faktury a kopii
příslušného platebního příkazu s vyznačením účelu platby
- platby v hotovosti musí být doloženy kopií účtenky a kopií výdajového dokladu
- v případě platby uměleckého honoráře, nájmu prostor atp. musí být doložena
kopie Smlouvy či Dohody a doklad o provedení platby
Soupis dokladů - celkové náklady na akci
Účel platby
výdaje celkem
hrazeno z dotace

číslo účet. dokladu

Celkem
(při nedostatku místa vypište na další straně)
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Ostatní finanční zdroje zajištěné žadatelem (finanční prostředky z vlastních
zdrojů, dary sponzorů, nadace, zahraniční zdroje apod.):
V celkové částce:
Finanční krytí z vlastních zdrojů:
- částka uvedená v žádosti:
- částka ve skutečnosti:
Stručné zhodnocení realizace projektu:
- akci stručně popsat a přiložit jako přílohu vyúčtování včetně uvedení termínu
akce, počtu akcí, počtu účastníků, návštěvnosti, ohlasu uskutečněných aktivit,
problémů, které se v projektu vyskytly atp.
- doložit fotografie, články z novin a časopisů týkající se akce atp.
- pokud byly tištěny plakátky, pozvánky, atd. dodat 2 výtisky od každého
v originále
Veškeré účetní doklady k této akci příjemce dotace řádně eviduje
v souladu s platnými předpisy. V případě potřeby je kdykoliv předloží
Městu Klášterec nad Ohří a kontrolním orgánům.

Podpis a razítko příjemce dotace:

Vyúčtování vypracoval/a:
Dne:
Telefon/mobil:
E-mail:
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