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Příloha č. 1.1

Neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2015
Doručte nejpozději do 31. prosince 2015
Na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské nám. 1245, 
Hradec Králové, PSČ 500 03


Stránka 1 z 6


závěrečná zpráva o čerpání dotace

(15JPO01, 15JPO02)


Závěrečná zpráva o čerpání dotace, včetně finančního vypořádání dotace,

ke smlouvě č. (dále jen „Smlouva“):             …………………………………………………...

Město/Městys/Obec nehodící se škrtněte.:				……………………………………………………

Adresa, PSČ:					……………………………………………………

						……………………………………………………

IČO:						……………………………………………………

DIČ:						……………………………………………………


Dotace byla připsána na účet města/městyse/, obce dne ………………………………
Doložka podle ustanovení § 41 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
O přijetí dotace a uzavření Smlouvy bylo rozhodnuto orgánem zřizovatele příjemce: 
..……………………………………………………………………………………………………

Prohlášení: 
jsme / nejsme  nehodící se škrtněte plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);
	máme/nemáme  nehodící se škrtněte  možnost u výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) kategorie jednotky požární ochrany II (dále jen „JPO II“) a III (dále jen „JPO III“) uplatnit odpočet DPH na vstupu.
	vyúčtování bylo zpracováno v souladu s podepsanou Smlouvou a „Pravidly pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015“. Všechny údaje uvedené ve vyúčtování dotace jsou správné a pravdivé.

Neinvestiční dotace byla poskytnuta v celkové částce  ........……........... Kč z toho na:
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné prostředky požární ochrany, odborná) JSDH vybraných obcí ve formě příspěvku na zabezpečení akceschopnosti JPO II a uhrazené v roce 2015
    	
      Celkem tyto výdaje obce v roce 2015 činily 		…….......…………. Kč, 
z toho:
z prostředků dotace		  		………................… Kč
	z prostředků obce					………................… Kč, což představuje minimálně 20 % celkové částky účelové neinvestiční dotace 
na zabezpečení akceschopnosti JPO II.

Tato část neinvestiční dotace byla / nebyla Nehodící se škrtněte. vyčerpána v roce 2015 v plné výši.
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši …...........…. Kč byly v souladu se smlouvou vráceny na účet poskytovatele příkazem k bezhotovostní platbě ze dne ............................ podle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.


	na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v JPO II nebo JPO III vybrané obce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru podle zákoníku práce


Celkem tyto výdaje obce v roce 2015 činily 		…….......…………. Kč, 
z toho:
z prostředků dotace		  		………................… Kč
	z prostředků obce					………................….Kč, což představuje minimálně 10 % celkové poskytované částky dotace na 1 člena JPO II nebo JPO III obce

Tato část neinvestiční dotace byla / nebyla  Nehodící se škrtněte. vyčerpána v roce 2015 v plné výši. 
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši …...........…. Kč byly v souladu se smlouvou vráceny na účet poskytovatele příkazem k bezhotovostní platbě ze dne ............................ dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.



Seznam všech předmětných účetních výdajových dokladů

ad a) na výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická – např. věcné prostředky požární ochrany, odborná) JSDH vybraných obcí ve formě příspěvku na zabezpečení akceschopnosti JPO II (a uhrazené v roce 2015) – podle článku I. odst. 1. písm. a) Smlouvy
Z toho:
Na neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, přípravu na technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku.  Tato část účelové neinvestiční dotace může být čerpaná:
	na neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, přípravu na technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku,

Seznam účetních dokladů 
Řádek číslo
Číslo faktury

Účel platby

Kč
Číslo výpisu z BÚ
Datum úhrady
1.
 




2.
 




3.
 




4.
 




5.
 




6.
 




7.
 




8.
 




9.





10.
 




11.
Celkem Kč (řádek 1 až 10)

 
Přílohou této části závěrečné zprávy o čerpání dotace je seznam předmětných účetních výdajových dokladů (kopie faktury, výpisu z účtu obce atd.) a kopie výpisu z běžného účtu nebo výdajových pokladních dokladů  Doklady seřaďte a očíslujte dle Seznamu všech předmětných účetních výdajových dokladů ‹ např. a/1 – doklad z tabulky Ad a),  řádek č. 1›. 





	Na mzdové výdaje na pracovní pohotovost člena JPO II vykonávajícího službu v JPO II jako svoje zaměstnání, na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), na odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenou dohodu o členství v JPO II podle zvláštního předpisu (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) na zabezpečení připravenosti k výjezdu JPO II podle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem JPO II. 

Jmenný seznam 
Řádek číslo
Příjmení a jméno
Celkem
(Kč)
Způsob použití   V tomto sloupci bude uvedeno, zda se jedná o hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce, o dohodu o pracovní činnosti, o dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.
1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.
Celkem Kč (řádek 1 až 10)


Přílohou této části závěrečné právy o čerpání dotace je výpis z hlavní účetní knihy, na kterém bude uvedená celková částka hrazených uznatelných nákladů za rok 2015. 

Výdaje na zabezpečení akceschopnosti celkem /tj. ad a) I. a II./:
1.
Podle Seznamu účetních dokladů /viz ad a) I./ – celkem Kč

2.
Podle Jmenného seznamu /viz ad a) II./  – celkem Kč

3.
Přidělená dotace [podle článku I. odst. 1. písm. a)  Smlouvy]
v Kč 

4.
Hrazeno z  prostředků obce, tj.  min. 20 % celkové částky účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti
 JPO II v Kč  



ad b) na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru podle části druhé HLAVY II zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (a proplacené v roce 2015) – podle článku I. odst. 1. písm. b) Smlouvy



jmenný seznam
příjemců mzdových prostředků

Řádek číslo
Příjmení a jméno

Celkem
(Kč)
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.
Celkem Kč (řádek 1 až 10)

12.
Přidělená dotace [podle článku I. odst. 1. písm. b) Smlouvy]

13.
Hrazeno z  prostředků obce, tj. min. 10 % celkové částky dotace na 1 člena JPO II nebo JPO III obce 

Přílohou této části finančního vypořádání dotace je výpis z hlavní účetní knihy, na kterém bude uvedená celková částka hrazených mzdových nákladů za rok 2015. 



Vyhodnocení, postřehy, připomínky:  Nepovinná část vyúčtování.



Zpracoval:

Jméno a příjmení (čitelně):				……………………………………………

Telefonní číslo:						……………………………………………

Podpis:							……………………………………………
	


Statutární zástupce:

Jméno a příjmení (čitelně):				……………………………………………





Podpis a razítko:					……………………………………………

Datum:							……………………………………………

