
                                                                  Formulář vyúčtování k Dotačnímu programu města České Budějovice 
 

KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ  Strana 1 (celkem 3) 

Konečné vyú čtování uznatelných náklad ů projektu  
 a závěrečná zpráva o realizaci projektu 

 
Dotační program města České Budějovice v roce 201x. 

 
Nezbytnou sou částí vyú čtování  jsou fotokopie pr ůkazných doklad ů ve smyslu zákona o účetnictví 
č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů dokládající uznatelné náklady projektu. 
 

 

Příjemce  
(jméno a příjmení/název/obchodní firma)  

Adresa  
(trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo) 

 

 
IČ /RČ 
 

 

Název projektu  

 
1. Výstupy projektu  (vyplnit jen u grantů): 
Ukazatele projektu: 1 
Porovnejte předpokládané a skutečné činnosti  a výstupy projektu  

Předpokládané 
výstupy Skutečné výstupy 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

Slovní komentá ř k výstup ům realizovaného projektu: 
      
 

 
2. Vyúčtování doložených  uznatelných náklad ů projektu: 
  Číslo  
dokladu 

 
Dodavatel  

Datum 
vystavení 
dokladu 

  
Účel platby (položka 
rozpočtu v žádosti) 

částka v  Kč 
(bez DPH)2 

Z toho částka 
hrazená z 
dotace (v Kč) 

                                     
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

x Celkem    x x             
V případě rozsáhlejšího přehledu uveďte na samostatné příloze.  
 

                                                           
1 Ukazatele dané smlouvou o poskytnutí dotace, článek III. Účel dotace 
2 Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH. Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním 
případě uplatnit nárok na odpočet na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, uvede 
rovněž celkové výdaje včetně DPH. Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet 
DPH na vstupu, bude částka uvedena bez DPH.  
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3. Vyúčtování doložených p říjmů z realizace projektu : 
   Druh p říjmu   Aktivita projektu   Částka v Kč           

1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
6.                   
 Celkem doložené příjmy             ---       

 
 

4. Vyúčtování náklad ů projektu : 

Položka rozpo čtu 3 
Částka v  Kč 
uvedená v 
žádosti 

Částka v  Kč 
skute čná 

z toho 
uznatelné 
náklady 

z toho 
neuznatelné 
náklady  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

CELKEM                         

 
 

5. Finanční vypo řádání dotace: 
  Vyplní p říjemce Vyplní administrátor 

 v % V Kč V Kč 

Doložené uznatelné  náklady 
projektu  (z tab. 2) po odečtení příjmů 
z realizace projektu (z tab. 3) 
 

 

            

Z toho výše dotace města České 
Budějovice (podle skutečnosti)   

     %             

Dosud vyplaceno Příjemci   
             

Zbývá vyplatit (+) / vrátit (-)              

Při vrácení: prostředky vráceny 
Příjemcem na účet Statutárního 
města dne:  

 
            

 
 
6. Seznam p řiložených dokument ů  (např. faktury, výpisy z bankovního účtu, výkazy prací, 

fotodokumentace k realizovanému projektu, tištěné výstupy projektu) 
 
                                                           
3 Dle položek rozpočtu uvedených v žádosti o dotaci. 
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Dokument 
 

 
Specifikace dokumentu 

 
Datum  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
 
7. Závěrečná zpráva  (komentář k realizaci podporovaného projektu - průběh, úspěšnost, splnění 

předpokládaných výstupů, příp. důvody nesplnění)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V        dne       
 
 
 
 
Za příjemce dotace:    …………………………………………… 
                                       
 
 

Podpis odpovědného statutárního zástupce, razítko 


