
 

 

 

FORMULÁŘ PRO VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKT 
 

Vyplní ÚMČ Brno-Kníničky 

Vyúčtování přijato dne: 

Vyplní příjemce dotace 

Jméno/Název příjemce: 

Trvalé bydliště/Sídlo: RČ/IČ: 

Odpovědná osoba: Tel.:  Email: 

Název projektu: 

Oblast/zaměření: Číslo smlouvy: 

Termín konání projektu: Počet účastníků projektu: 

Schválená částka: 

Stručné zhodnocení projektu: (lze rozepsat v příloze) 

 

 

 

 

NÁKLADY (v Kč) Plán na rok 
201_ 

Skutečnost 
k 31. 12. 201_ 

Poznámky 

Materiál (papír, obálky, filmy, běžné kancelářské potřeby 

apod.) 
   

Energie    

Opravy a údržba    

Cestovné    

Služby celkem (přepravné, nájem, propagace, výroba, 

telekomunikační služby, poštovné, internet, ostatní služby) 
   

Osobní náklady celkem (mzdy a odvody, autorské honoráře, 

dohody) 
X X X 

Ostatní náklady celkem    

Náklady celkem    

VÝNOSY (v Kč) Plán na rok 
201_ 

Skutečnost 
k 31. 12. 201_ 

Poznámky 

Tržby celkem (ze vstupného, služeb, prodaného zboží)    

Dary    

Ostatní výnosy včetně členských příspěvků celkem    

    

    

    

Neinvestiční dotace                                
z toho:  

(SMB, ostatní MČ, 

MK ČR, apod.) 
    

Neinvestiční dotace celkem    

Výnosy celkem    

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)    

Rozdíl mezi náklady a výnosy byl uhrazen z 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KNÍNIČKY, NOVÁ 11, 635 00 BRNO 



Formulář pro vyúčtování neinvestiční dotace str. 2 

 

Přehled předložených dokladů 
 

Pořadové. 
č. dokladu 

Doklad číslo (faktura, výpis z účtu, 

paragon, pokladní doklad) Účel využití dotace 
Částka v Kč 

(částka na dokladu) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

  ČÁSTKA CELKEM  
 

Předložte kopie uvedených dokladů na částku poskytnutou MČ! 
 
Povinné přílohy: 
• kopie veškerých účetních dokladů, počet kusů: 

• materiály a výstupy, prokazující realizaci projektu (publikace, fotografie, doklady účasti na akcích, prezenční 

listiny apod.) 

• materiály prokazující zveřejnění spolufinancování projektu městskou částí Brno-Kníničky (fotografie, kopie 

článků, tisku apod.) 

 

Ostatní: 
 
 
 
Čestné prohlášení k vyúčtování dotace 
Příjemce dotace čestně prohlašuje, že údaje, které uvedl ve formuláři vyúčtování: 

• jsou uvedeny úplně a správně, 

• odpovídají skutečnosti, 

• odpovídají účetnictví příjemce, 

• veškeré účetní doklady vztahující se k projektu jsou v případě kontroly projektu dostupné v účetnictví příjemce. 

 

Podepisující osoba, není-li sama příjemcem dotace, prohlašuje, že je oprávněna jednat a podepisovat jménem 

příjemce dotace. 

Podepisující osoba si je vědoma možných správně-právních i trestněprávních důsledků nepravdivého čestného 

prohlášení (včetně trestného činu podvodu podle § 209, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). 

 
V Brně dne: Podpis a razítko oprávněné osoby: 


