Účetnictví a vyúčtování
1.

Příjemce grantu odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely, pro které
byly poskytnuty a za jejich řádné (oddělené) sledování v účetnictví v souladu s obecně
platnými předpisy, zejména zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů.

2.

Finanční prostředky daru lze použít do 31.12. běžného roku a nelze je převádět do roku
následujícího.

3.

Závěrečnou zprávu a vyúčtování finančních prostředků přidělených grantů předkládá
příjemce grantu na formuláři spolu se všemi náležitostmi, nejpozději do 31.1.
následujícího kalendářního roku. Závěrečná zpráva musí obsahovat stručný souhrn
výsledků projektu.

4.

Vyúčtování po daném termínu je důvodem k okamžitému vrácení finančních prostředků
přidělených v grantovém řízení, vyřazení a nepřidělení grantu v následujícím
kalendářním roce.

5.

Nevyčerpané finanční prostředky grantu musí být poukázány na účet MČ Praha 1,
který je uveden v hlavičce příslušné Darovací smlouvy v termínu do 31.12. běžného
roku

6.

Pokud příjemce grantu nepředloží ve stanoveném termínu finanční zúčtování
poskytnutého grantu, nebo neodvede nevyčerpané prostředky na účet MČ,
bude MČ Praha 1 vymáhat nevrácené prostředky na základě příslušných právních
předpisů.

7.

Použití grantu podléhá veřejnoprávní kontrole nakládání s poskytnutým grantem, tj
veřejnými prostředky. Příjemce grantu je povinen umožnit poskytovali grantu
průběžnou a následnou kontrolu realizace projektu nebo poskytování služby, poskytnout
k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických
výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností,
vztahujících se k účtování grantu. a to kdykoliv po dobu trvání projektu, na který je
poskytnut grant, a dále po dobu 5 let od konečné realizace celého projektu, po kterou je
příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní doklady a záznamy.

8.

Příjemce grantu má za povinnost uvádět jako poskytovatele grantu MČ Praha 1 a její
logo na všech propagačních materiálech projektu nebo služby, pokud to jejich povaha
dovolí.

