
Příjemce:

Kraj
1
: MORAVSKOSLEZSKÝ

Kapitola: všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

v Kč na dvě desetinná místa

Čj.
účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto

k 31.12.2013 

Čerpáno

k 31.12.2013

Vráceno 

v průběhu 

roku

na účet kraje

Skutečně

použito 

k 31.12.2013

Vratka dotací

a návratných 

finančních 

výpomocí

při finančním 

vypořádání

a b c 1 2 3 4  5  = 2 - 3 - 4

A.1. Neinvestiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:

        - jednotlivé tituly 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:

        - jednotlivé tituly 0,00

0,00

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:

    - jednotlivé tituly 0,00

0,00

A.4. Dotace a  návratné finanční výpomoci celkem

    (A.1. + A.2. + A.3.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vysvětlivky:
1uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí  účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě  o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2013

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,

                  na účet kraje nebo hlavního města Prahy 

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2013

sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2 

Sestavil (jméno, příjmení, tel.): Jiřina Bujoková , 558 694 322 Kontroloval (jméno, příjmení, tel.): Petr Machálek, 558 694 462
Datum a podpis: 21.1.2014 Datum a podpis:

příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí,  

                    Příloha č. 1 k dopisu č.j. MSK  8380/2014 ze dne 16. 1. 2014

       vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 5. 2. 2014

Obec Střítež

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 

okres Frýdek-Místek



Příjemce:

Kraj1: MORAVSKOSLEZSKÝ
Kapitola: všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

v Kč na dvě desetinná místa

Čj.
účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto 

celkem

k 31.12. roku,

v němž byl

projekt ukončen

Čerpáno

celkem

k 31.12. roku,

v němž byl

projekt ukončen

Použito

celkem

k 31.12. roku,

v němž byl

projekt ukončen

Vratka dotace

při finančním 

vypořádání 

a b c 1 2 3 4 = 2 - 3 

B.1. Neinvestiční dotace celkem 506 643,00 506 643,00 506 643,00 0,00

v tom: 

33123 OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám – EU
CZ.1.07/1.4.00/21.0422 506 643,00 506 643,00 506 643,00 0,00

(Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 0,00

0,00

0,00

B.2.  Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom: 

        - jednotlivé projekty 0,00

0,00

0,00

B.3. Dotace celkem (B.1. + B.2.) 506 643,00 506 643,00 506 643,00 0,00

Vysvětlivky:
1uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu

sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvím kraje na účty příjemců za celou dobu trvání projektu

sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání;  rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil (jméno, příjmení, tel.): Jiřina Bujoková, 558 694 322 Kontroloval (jméno, příjmení, tel.): Petr Machálek, 558 694 462

Datum a podpis: 21.1.2014 Datum a podpis:

                    Příloha č. 2 k dopisu č.j. MSK 8380/2014 ze dne 16. 1. 2014

       vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 5. 2. 2014

Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje 

Obec Střítež

okres Frýdek-Místek



Příjemce:

Kraj
1
: MORAVSKOSLEZSKÝ

Kapitola: Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

v Kč na dvě desetinná místa

Čj.
účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto

k 31.12.2013 

Čerpáno

k 31.12.2013

Vráceno 

v průběhu 

roku

na účet kraje

Skutečně

použito 

k 31.12.2013

Vratka dotací

a návratných 

finančních 

výpomocí

při finančním 

vypořádání

a b c 1 2 3 4  5  = 2 - 3 - 4

A.1. Neinvestiční dotace celkem 54 100,00 54 100,00 0,00 40 788,10 13 311,90

v tom:

98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 27 020,00 27 020,00 0,00 21 500,00 5 520,00

98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 27 080,00 27 080,00 0,00 19 288,10 7 791,90

0,00

0,00

0,00

A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:

        - jednotlivé tituly 0,00

0,00

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:

    - jednotlivé tituly 0,00

0,00

A.4. Dotace a  návratné finanční výpomoci celkem

    (A.1. + A.2. + A.3.)
54 100,00 54 100,00 0,00 40 788,10 13 311,90

Vysvětlivky:
1uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí  účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě  o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2013

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,

                  na účet kraje nebo hlavního města Prahy 

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2013

sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2 

Sestavil (jméno, příjmení, tel.): Jiřina Bujoková, 558 694 322 Kontroloval (jméno, příjmení, tel.): Petr Machálek, 558 694 462
Datum a podpis: 21.1.2014 Datum a podpis:

                    Příloha č. 3 k dopisu č.j. MSK  8380/2014 ze dne 16. 1. 2014

       vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 15. 2. 2014

Obec Střítež

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí,  

příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 

okres Frýdek-Místek
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