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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2016 

v rámci PROGRAMU č.    ...........)* 

A. ÚDAJE O ŽADATELI    

Jméno a příjmení FO
1
/Název PO

2
:   

Datum narození FO:  

Právní forma PO
3
:  IČO:  DIČ:  

Trvalý pobyt 
FO/Bydliště FO/Sídlo 
PO: 

ulice, čp.:   

obec, PSČ:   

Sídlo 
provozovny/Místo 
podnikání: 

ulice, čp.:   

obec, PSČ:  

Bankovní spojení: peněžní ústav:  číslo účtu:  

Zápis FO/PO ve 
veřejném seznamu: 

 

Kontaktní osoba: 
jméno a příjmení:  funkce:  

tel.:   e-mail:  

B. DALŠÍ ÚDAJE O ŽADATELI - PRÁVNICKÉ OSOBĚ 
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Osoba/osoby 
zastupující PO: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 

jméno a příjmení:  funkce:  

Trvalý 
pobyt: 

 
datum 
narození: 

 

tel.:  e-mail:  

Právní důvod zastoupení:  

jméno a příjmení:   funkce:  

Trvalý 
pobyt: 

 
datum 
narození: 

 

tel.:  e-mail:  

Právní důvod zastoupení:  

Osoba/osoby 
s podílem v této 
PO: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 

jméno a příjmení/ 
název: 

 
právní 
forma: 

 

Trvalý pobyt/sídlo:  

výše podílu: 
uveďte v % 

 IČO:  DIČ:  
datum 
narození: 

 

                                                 

 
)* nehodící škrtněte  
1
 FO = fyzická osoba  

2
 PO = právnická osoba  

3
 Např. spolek, s. r. o., FO 
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v samostatné příloze  jméno a příjmení/ 
název: 

 
právní 
forma: 

 

Trvalý pobyt/sídlo:  

výše podílu: 
uveďte v % 

 IČO:  DIČ:  
datum 
narození: 

 

PO, v nichž má  
přímý podíl: 
jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 
 
 

název:  
právní 
forma: 

 

sídlo:  

Zápis ve veřejném 
seznamu: 

 

výše podílu: 
uveďte v % 

 IČO:  DIČ:  

C. ÚDAJE O AKTIVITĚ/AKCI/PROJEKTU 

Název aktivity/akce/projektu:   

Termín ZAHÁJENÍ 
aktivity/akce/projektu: 

  
Termín UKONČENÍ 
aktivity/akce/projektu: 

  

Místo realizace/projektu:  

Celkové náklady na 
aktivitu/akci/projektu: 

  

Výše dotace:  

D. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AKTIVITY/AKCE/PROJEKTU 

 Je možné v projektu po jeho ukončení pokračovat (např. návaznost na další projekty): 
 

 
 
 
 
 
 

 Věcné zhodnocení projektu (v rámci zprávy stručně zhodnoťte průběh projektu, zaměřte se především na 
popis významných změn, které nastaly v průběhu roku, oproti údajům plánovaným v rámci žádosti o dotaci, 
v rámci Programové podpory I dále stručný popis plnění a celkové vyhodnocení závazku sociální služby): 
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 Počet uživatelů sociální služby (údaje vyplňují pouze příjemci Programové podpory I): 

Počet uživatelů celkem:  

               z toho uživatelů z :                     Rožnov p. Radhoštěm  

Dolní Bečva  

Prostřední Bečva  

Horní Bečva  

Hutisko-Solanec  

Vidče  

Valašská Bystřice  

Zubří, Vigantice  

mimo ORP Rožnov p. R.  

E. VYÚČTOVÁNÍ (soupis všech prvotních dokladů): 

Doklad č.)* účel dotace 
hrazeno z 

dotace 
vlastní zdroje náklady celkem 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CELKEM    

Podíl dotace na celkových nákladech aktivity/projektu /akce  

)*jednotlivé sloupce lze nahradit doložením výpisu z oddělené účetní evidence, případně kopií peněžního deníku, v takovém případě vyplňuje 
příjemce pouze tučně vyznačenou část tabulky 

Celkové použité finanční prostředky dotace:  

Nevyčerpané finanční prostředky dotace:  

Základní údaje o finančních příjmech (údaje se týkají daného projektu): 
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-Vstupné, kurzovné, poplatky od účastníků apod.  

-vlastní finanční vklad žadatele  

- sponzorské dary  

- ostatní zdroje krytí (půjčky)  

- dotace (uveďte celkovou výši dotací od všech)  

  

  

  

  

  

F. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: 

 
1. Předkladatel prohlašuje, že do závěrečné zprávy a vyúčtování uvedl všechny výdaje (náklady) a příjmy (výnosy) 

související s touto konkrétní akcí, které jsou řádně vedeny v jeho účetnictví. Originály dokladů jsou založeny u 
příjemce dotace, který je povinen na výzvu poskytovatele předložit ke kontrole. 

2. Žadatel zodpovídá za úplnost a správnost a pravdivost údajů uvedených v této závěrečné zprávě a vyúčtování. 

 

 

 

V ....………………………………………..………...        dne ______________ 

 

          

  Závěrečnou zprávu a vyúčtování provedl a za správnosti zodpovídá: 

 

JMÉNO:  

Telefon:  

Datum: 
 

 

                                                                           

 

 

                                                                            …………………………………………………. 

                               Podpis/podpisy, razítko 

 
 
 

      

Pro potřeby poskytovatele podpory: 

Průběžnou veřejnosprávní kontrolu provedl: 

Jméno: Podpis: Datum: 

Následnou veřejnosprávní kontrolu provedl: 

Jméno: Podpis: Datum: 

Jméno: Podpis: Datum: 

      


