
Příloha č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Slavičín  
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ PROGRAMOVÉ DOTACE  
Z ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN 

 
 Podpora rozvoje kultury v roce 2021 

 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021 

 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021 

 Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021 

(označte vybraný program) 

 
 
Příjemce programové dotace  ……………………………………………………………………………… 

Veřejnoprávní smlouva č.  ……………………………………………………………………………… 

Název projektu / akce               ..........……………………………………………………………………… 

                                                                ...........................................................................................................    

   

   

Výše poskytnuté programové dotace                                        …………………………. Kč 

Čerpání programové dotace                                                      …………………………. Kč 

Celkové příjmy z projektu                                                                           …………………………. Kč 

Celkové náklady na projekt                                                      …………………………. Kč 

Z celkově vynaložených nákladů na projekt činí čerpaná dotace   …………………………. % 

 
 
Závěrečná zpráva: 
(stručné zhodnocení akce) 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 



Příloha č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Slavičín  
 

Soupis dokladů prokazujících úhradu nákladů na účel stanovený ustanovením čl. II odst. 1 
veřejnoprávní smlouvy č. ............................................................................... ve výši dotace 

 
Poř. 
č. 

Text (druh a účel nákladů) Částka Kč 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CELKEM: 
 

 
Nutno předložit kopie dokladů a dokladů o úhradě.  
Originály dokladů budou označeny textem „Dotace města Slavičín 20xx“ a opatřeny podpisem osoby, která za vyúčtování odpovídá. 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Slavičín  
 

PUBLICITA 
 
Období realizace projektu nebo datum konání akce …..............……………… 

Počet účastníků (cca)   ………................……. 

Zvolené nástroje publicity dle čl. V odst. 2 Veřejnoprávní smlouvy:   
    
 ............................................................................................................. ANO / NE  

 ............................................................................................................. ANO / NE  

 ............................................................................................................. ANO / NE  

 ............................................................................................................. ANO / NE  

 ............................................................................................................. ANO / NE  

PROJEKT/ČINNOST BYL POŘÁDÁN PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST  ANO / NE 
  

Při poskytnutí dotace ve výši do 20 000 Kč bude nesplnění a nedoložení podmínek pravidel publicity 
dle čl. V odst. 4 Veřejnoprávní smlouvy zohledněno jako znevýhodňující kritérium při posuzování 
dalších žádostí o dotaci. V případě poskytnutí dotace ve výši nad 20 000 Kč bude za porušení 
smluvních podmínek požadováno navrácení 10 % z poskytnuté dotace v daném kalendářním roce. 
 

SPLNĚNÍ PODMÍNEK PUBLICITY:      ANO / NE  
 
 
 

Datum odeslání:     …………………………………………… 

Zpracoval:       …………………………………………… 

Telefon:      …………………………………………… 

Jméno a podpis příjemce: ………………………………………………………………………………  

(statutárního zástupce, který podepsal smlouvu, razítko) 

 
 
Vyúčtování se předkládá odboru ekonomickému Městského úřadu Slavičín v termínech stanovených ve Veřejnoprávní 
smlouvě.  
 
Vyúčtování přijato dne:  …………………………………………… 

Předloženými doklady bylo prokázáno využití dotace na stanovený účel ve výši……………………. Kč 

Záloha dotace:   …………………………………………… 

Doplatek dotace:  …………………………………………… 

Vrácení dotace:   …………………………………………… 

Zjištěné nedostatky:  ………………………………………………………………………………... 

Za EO vyúčtování odsouhlasila (datum a podpis):……………………………………………………………. 


