Příloha č. 7 Směrnice č. 28/2019

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V
Účel poskytnuté dotace ( název akce, projektu):

Příjemce dotace - název, sídlo u právnické osoby, IČ nebo jméno, bydliště u fyzické osoby, příp.RČ:

Poskytnutá výše dotace:
Skutečná výše uznatelných výdajů - Kč:

z toho:

použitá výše dotace - Kč:
vlastní zdroje financování - Kč:
zdroje financování z jiných zdrojů - Kč:
K vrácení - Kč:

Vratka bude provedena na účet poskytovatele dne:

Údaje o akci+ soupis použitých dokladů (tj. seznam všech dokladů předložených v rámci
vyúčtování dotace s uvedením data a čísla dokladu, celkové částky dokladu a podílu hrazeného z
dotace za každý doklad)

Datum konání akce:
Místo konání akce:
Stručné hodnocení akce:

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Kopie účetních dokladů (tj. účetní doklady vč. faktur, účtenek, paragonů)
Příloha č. 2 - Kopie dokladů o úhradě (tj. výpisy z účtu, výdajové pokladní doklady)
Příloha č. 3 - Propagační materiály dokladující uskutečnění akce

Vyúčtování zpracoval
Jméno, příjmení, titul:
Telefon:
Datum:

E-mail:
Podpis:

Potvrzuji , že předložené závěrečné vyúčtování dotace je úplné, správné, pravdivé a prostředky byly
použity plně / částečně na stanovený účel*)

Vyplněním označených nepovinných údajů (tel. číslo, e-mail apod.) dávám správci osobních údajů, kterým
je Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ 002740146
(dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní
komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že
udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí
informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto
osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či
subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o
zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici https://www.pardubice.eu/urad/mestskeobvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informace-obcanum/gdpr/.

Datum:

*) nehodící škrtněte

Jméno a podpis příjemce dotace, razítko:

