oeec cenruorínt
753 68 Černotínčp. 1, okres Přerov
Ministerstvo pro místnírozvoj

Vaše zračka:
Naše čj.: CRN/I

Staroměstské náměstí 93216

l4l20l9

Praha

Naše číslospisu:

100 15

Vyřizuje: Radka Tomášková

V

1

Černotíné: L2.02.20|9

Věc: Finančnívypořádání dotace
Zasi|áme finančni vypořádání dotace.
identifrkačníčíslol l 7D8 l 5006838
progÍam l l78l _ Podpora rozvoje regionů
proj ekt Rekonstrukce hřiště Čemotín.

S pozdravem

Ing. Jiří AndryÍs' starosta, v.r

Přílohy:
Finančnívypořádríní dotací _ příloha č. 3 k vyhlášce č.367l20l5 Sb.
Vyučtovánía finančnívypořádání prostředků státního ro4očtu na financování akce
Zprávapro závěrečnévyhodnocení akce Qv^)

Obec
Tel.: 581

čp. l' 753 68

okres Přerov

IČo: 0030ll4l bank' spoj.: 3l2383l/0l00

602903

e-mail: cemotin@volny.cz DS: 99wbjmp
stránka 'l z

cť4úlTďÚ&vÍ

@
@ÉČgDúÍlČqBol14
2.5-4-1l{bé

1

JlD: e13cb960_95a0_4df4_b95b_15f9066ef590,

20l9fi.l2 ll:58:ae

Signa:

NaŠečj.: CRN/1 1412019

Public key:
RSffibiB

@lilififliť"

P íloha č.3 Zásad podprogramu

P íloha č. 3 k vyttlášcE č. 367/20í5 sb.
P ljemce: obec ČemotÍn
Poskytovatel3: MMR

Kapitolaí:
FinančnívypoádánÍ dotacÍ a návratn ch finančnÍch v pomocÍ poskytnutch píJemc m ptlmo ze státnÍho rozpoč{u nebo státnÍch finančníchaktiv

v Kč na dvě desetinná místa

P edepsaná v še
č. akce (plojektu)

Ukazatel

EDS/SMVS

ličelov znak

čislo jednací

Skutečně čerpáno

k31.12.2..

VÉceno v pruběhu

roku na p Íjmov
čet poskytovatele

vratky dotace a
návratné finanční
v pomoci p i

Skuteěně pouŽito

k31.12.2.-.

finančním

vpo ádání
4=

1-2-3

tom: jednotlivé dotační tituly

Podpora obnovy a rozvoie venkova

1t7D8'ts006838

tom: jednotlivé tituly

Sestavíl: lng. lrlarcela Tomášová
Datum a podpis: 12.2.2019

fu-l

Kontroloval:
Datum a podpis:

lng. Ji

Í

starosta

Andrs'
753

r

OBEC
o
Opternotín,lq4ofln I

/lCo:0030ťi4t

./
l/-

Tal:58í oo29o3

-

ffi

MINISTERSTVO

P íloha č. 5 Zásad podprogramu

PRo MísTNí

RozVoJ

ČR

Poslední platné Rozhodnutí

EDS:

Ministerstvo pro místnírozvoj

o poskytnutí dotace vydalo:

Vypl
a

ldentifikační číslo

Rekonstrukce h iště Černotín

Název akce (projektu)

Účastnik programu

edk státního rozpočtu na financování

Vytičtovánía finančnívyporádání prost

ujte pouze zeleně podbaruené

.l17D8í5006838

Pod č.j

bu ky

!

jeho sídlo

199 001

Název organizace:

199 003

Název ulice:

199 004

Název obce:

obec Čemotín

ldentifikační číslo:

00301 141

C. p.
Černotín

PSČ:
,t,

Čísloáoku

akce

Název ukazatele bilance pot eb a zdrqŮ

198 231

Nárok
dle
Rozhodnutí
o poskytnutí dotace
(v Kč)

VDs _ rozpočet kapitoly správce programu
2018

Pokyn k platbě

P iděleno (v Kč)

1

v Kč !!!
Vyčerpáno
skutecně
(v Kč)

A

B

c

647 056,00

647 056,00

647 056,00

Odvod MMR
nebo do SR
(určísprávce
programu)

D=B-C

198 231

v roce

'198 23't

v roce

0,00

198 231

v roce

0,00

í98 231

Gelkem

Vypracoval

lng. Marcela Tomášc

Schválil

lng.

Ji í Andn s

Správce programu:
Ministerstvo pro místnírozvoj

647 056,00

647 056,00

Telefon:
Dne

Potvrzuje správnost
formulá e

739 430 576

Razítko a podpis:

12.2.2019

Schválil:

Dne

0,00

647 056,00

/*r/"
Razítko a podpis

0,00

,A'

OBEC

68 ČemotÍn,
lČo:00 30 141
Tel:581 60 903

.J_'r

1

MIN!STERSTVO

PRo MÍsrNÍ
I

RozvoJ

Místo pro nalepení

ČR

štítkučj. MMR

Zpráva pro Závěrečnévyhodnocení akce (zVA)

Rekonstrukce hřiště černotín

Název akce (projektu):

lng. Mitoslava Tichá

Administrátor akce za MMR (k rukám)

ldentifikačníúdaje účastníkapodprogramu

černotín

Obec:
Adresa:

ČernotÍn1, 753 68 Černotín

Kontaktní telefon:

739 430 576

Kontaktní osoba pro případné konzultace:

lng. Marcela tomášová

Realizované aktiviý akce
Popis akce

Byla provedena rekonstrukce hřiště

Naplnění záměrů a cilů akce' přinosy'

zlepšenl

Využitelnost výstupů akce cílovými
skupinami
!nformace o kontrolách příslušnými
kontrolními orgány

Změny při realizaci akce

Yýrazné zlepšen í stavu

v

Íceúčelovéhohřiště

Dětizákladní a mateřské školy Černotín,dalšímcílovým skupinám, odehrávají
se zde různésportovní akce (např. setkání Barevných)
nebyly
nebyly

Předkládané doklady a farmuÍáře
Soupis účetníchdokladů (údaje o íinancování akce - faktury a výpisy)

faktura, výpis

Finančnívypořádání dotace poskytnuté ze státního rozpočtu
(pokud nebylo zasláno samostatně v termínu do 15.02.2019)

ano

Aktualizovaný formulář EDs/lsPRoFlN

IDS/ISPROFIN

(dosaŽené cíle a údaje o splnění podmínek obsaŽených v Rozhodnutí)

Doklad o ukončeníakce

Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
U stavebních akcí doklady, které účastnikapodprogramu opravňují stavbu užívat
(žádost o kolaudačnísouhlas/rozhodnutí, oznámení o uŽívánístavby)

předávacÍ protokol

ne

Fotodokumentace akce _ včetně splnění podmínek publicity akce

ano

DaIšÍsdětení

Zástupce obce (starosta)
lng. Jiří Andýs

Datum
12.2.2019

Razítko + podpis

.//

I

'#é8Wý

