
Příjemce (obec, DSO): Halenkovice (Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.)

Kraj: Zlínský 1

Kapitola: 
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím a DSO prostřednictvím kraje

                                           a z prostředků fiančních mechnismů

v Kč na dvě desetinná místa
Čj. Ukazatel

a b c 1 2 3 4 5 =  2 - 3 - 4
A.1. Neinvestiční dotace celkem 0,00

MF-37350/2014/1201-14 98348 výdaje s volbami do EU 418,80

MF63999/2014/1201 98187 výdaje s volbami do parlamentu ČR a ZO 0,00

MF-123009/2013/12-1201 98071 výdaje s volbami do Parlamentu ČR 874,90
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:

        jednotlivé tituly 0,00
0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom:

    - jednotlivé tituly 0,00

0,00

0,00

Vysvětlivky:

Část A. Finanční vypořádání dotací a NFV poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

účelový
znak

Poskytnuto k 
31.12. 2014

Čerpáno k 
31.12. 2014

Vráceno 
v průběhu roku

zpět na
účet kraje

Skutečně 
použito k 

31.12. 2014

Vratka dotace  
a 

NFV
při finančním 
vypořádání

71 600,00 71 600,00 70 306,30 1 293,70

23 000,00 23 000,00 22 581,20

24 000,00 24 000,00 24 000,00

24 600,00 24 600,00 23 725,10

A.2. Investiční dotace celkem

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem

A.4. Dotace a  NFV celkem
    (A.1. + A.2. + A.3.) 71 600,00 71 600,00 70 306,30 1 293,70



Komentář:Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami.Obec Halenkovice vykazuje v rámci FV 2014 vratku do SR.

Sestavil: Rozsypalová Kontroloval: Blažek

Datum a podpis: 9.2.2015 Datum a podpis:9.2.2015

1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotliým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (NFV)

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo NFV 

sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo NFV převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2…

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příuemce provedl vratku dotace nebo NFV, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí fin. vypořádání na účet kraje

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo NFV k 31. 12. 2...

sloupec 5 - uvídí se vratka dotace nebo NFV při finančním vypořádání: rovná se sloupec 2 minus dloupec 3 minus sloupec 4


	Příloha č. 9 A

