
                Příloha č. 4 - Vyúčtování dotace 

Příloha vyúčtování:

…………….

…………….

…………….

…………….

……………. závěrečná zpráva

*) Přílohu dokládá příjemce dotace poskytnuté na investiční výstavbu, rekonstrukci nebo na stavební opravu

C
(Y) Spolufinancování

projektu (v %)  
 ***) Y = C/A * 100

Spolufinancování

projektu (v %)   
***) 100 = (X + Y)A

B
(X) Spolufinancování

projektu (v %)   
***) X = B/A * 100

Název dotačního programu

(příp. dotačního titulu)

Termín vyúčtování 

dotace dle smlouvy

(B) Vlastní a jiné cizí

finanční prostředky (v Kč) 
***)

Nevyčerpaná část dotace        

(v Kč)

Datum vrácení nevyčerpané 

části dotace 
**)

**) Příjemce uvede v případě, že nevyčerpaná část dotace bude vrácena před termínem vyúčtování dotace (ve smlouvě 

je stanovena povinnost nepoužité finanční prostředky vrátit do 30 dnů po odevzdání vyúčtování)

listů kopií účetních dokladů doložených k vyúčtování dotace

listů dokládajících propagaci finanční spoluúčasti města dle smlouvy o poskytnutí dotace

listů fotodokumentace z průběhu prací 
*)

informace o způsobu zveřejnění o spoluúčasti města 
*)

Termín užití dotace                                                 

dle smlouvy

(A) Celkové výdaje projektu

(v Kč) 
 ***)

Forma propagace

č. …………………………………....ze dne …………………………..

Vyúčtování dotace ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Výše dotace použité                            

v souladu s účelem smlouvy 

(v Kč)

PŘÍJEMCE                             

(jméno a příjmení                         

/název/obchodní firma)

ADRESA                                                                  

(trvalé bydliště/místo 

podnikání/sídlo)

IČO/datum narození

(u fyzické osoby)                                     

Osoba odpovědná za 

vyúčtování dotace                  

(jméno a příjmení, funkce, 

adresa, telefon)

(C)  Celková výše poskytnuté 

dotace dle smlouvy (v Kč)

Účel použití dotace

***) Příjemce vyplní v případě, kde podle smlouvy nebo pravidel dotačního programu má stanovené povinné %  finanční 

spoluúčasti na projektu (akci/činnosti)



SOUPIS VÝDAJŮ 

1 2

Celková 

částka              

dokladu v Kč 

(vč. DPH)

Z toho částka           

v Kč hrazená        

z dotace
 1)              

Kontrola:                        

neschválené 

výdaje v Kč 

Důvod 

neschválení

  Uveďte 

"Ú", "T" 

nebo "O" 
2) 

CELKEM (součet vyúčtovaných dokladů) v Kč                                  ∑ X

 - osoby odpovědné za vyúčtování (příp. otisk razítka):

V ………………………………………dne ……………………………

Prohlašuji, že všechny kopie předaných dokladů souhlasí s originály dokladů a se záznamy v účetnictví a nejsou použité u 

jiného poskytovatele dotace.

2)
 Ú - nedodržen účel smlouvy, T - nedodržen termín užití, O - nedodrženy ostatní podmínky smlouvy

- v případě různých zdrojů financování.

  na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- celková částka dokladu snížená o DPH, pokud je příjemce plátce DPH a uplatňuje nárok na odpočet DPH 

1) 
Uvede se poměrná částka, hrazená z poskytnuté dotace, jako např.:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum 

úhrady

Číslo 

účetního 

dokladu                  

v účetní 

evidenci 

příjemce 

dotace

Účel - předmět plnění 

Podpis příjemce dotace

Sloupec číslo

3 
(vyplní poskytovatel dotace)


