VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
Městské části Praha 1
s názvem
A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast
B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

Název
projektu
Výše
poskytnuté
dotace v Kč
Číslo smlouvy

pro rok 2018

2018/

Údaje o příjemci dotace:
Název:
tel./fax:

Poskytovatel služby
(příjemce dotace)

Adresa:

Jméno a funkce
osoby oprávněné
jednat za příjemce
dotace

Jméno:

e-mail:

tel./fax:
Adresa:
e-mail:

IČO:

Právní forma
subjektu:

Potvrzuji správnost a pravdivost údajů uváděných ve vyúčtování.

Dne:
……………………….
podpis statutárního zástupce
a razítko organizace

Závěrečná zpráva, finanční zpráva a vyúčtování finančních prostředků v rámci dotace
A. JEDNIČKA PRO ROK 2018 – sociální oblast
B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018
(zprávu zpracujte v rozsahu max, 2 stran podle následující osnovy)
I. Zpráva o využití dotace:
Název projektu:
Termín zahájení a ukončení projektu:
Místo realizace projektu:
Účel využití dotace:

V krátkém zhodnocení průběhu a přínosu projektu uveďte:
1. změny v poskytování služby, ke kterým došlo oproti původnímu záměru uvedeného v žádosti o dotaci (včetně
vysvětlení proč k těmto změnám došlo)
2. počet klientů z Prahy 1, kterým služba poskytována.
3. zhodnocení projektu ( v jaké míře byly naplněny cíle?)
4. přínos projektu pro MČ Praha 1

II. Finanční zpráva







Celkové příjmy projektu:
Celkové výdaje projektu:
Bilance projektu (příjmy minus výdaje):
Výše požadované dotace od MČ Praha 1:
Výše poskytnuté dotace od MČ Praha 1:
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace:

III. Vyúčtování daru MČ Praha 1
Vyplňte tabulku a přiložte očíslované, čitelné, dle pořadí seřazené fotokopie účetních dokladů, ze kterých bude patrný
přímý vztah k získané dotaci (tzn. paragony, výdajové pokladní doklady, objednávky, faktury, DPČ nebo DPP opatřené
datem a razítkem a podpisem + výpisy z účtu). Uvádějte i položky, které byly z dotace hrazeny částečně, neuvádějte
položky související s akcí, které nebyly z tohoto daru hrazeny.

Doklad
číslo

Celkem
Vyhotovil:
Telefon:
E-mail:

Datum

Účel platby

Z daru
MČ Praha 1
Kč

Z jiného
zdroje
Kč

