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P íjemce: obec Černotín

termín odevzdání: 1 5.2.2021

Kraja: Olomouck

Poskytovatel3:
Kapitola1: MFČR -

VPS
Finančnívypo ádání dotací poskytnut ch p íjemcrim prost ednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančníchaktiv

mechanism
v Kč na dvě desetinná mÍsta

P edepsaná v Še

Ukazatel

a

č. akce (projektu)

EDS/SMVS
b

čelou. znak

číslojednací

Čerpáno
k 31. 12. 2020

c

d

1

Vráceno v prtiběhu

Skutečně pouŽito

roku na Účet kraje

k31. 12.2020

vratky dotace a
návratné finanční
u pomoci p i
finančním

woo ádání

A.í Dotace celkem

2

4=1-2-3

3

94 000,00

0,00

94 000,00

0,00

v tom:

Volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstev kraj

Sestavil : Zuzana Stáhalová
Datum a podpis: 1.2.2021

rtru-

98't93

MF-21029t2020t1201

Kontroloval:
Datum a podpis:

lng.

Ji í Andn s

01.02.2021

48 893,00

h

OBEC

763 6 Černotín,lernotÍn í

tčo:oo 301

Tel.: 581 602

141

903

u)

45 107,00

odbor ekonomický
Mgr. olga Fidrová, MBA - vedoucí
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Jeremenkova 40a
779 O0 Olomouc
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Počr.L iis:

tel.: +420 585 508 502
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datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Počet listů: 1
Počet příloh: 3
Počet listů/svazků příloh: 5

Váš dopis č,.j.lZe dne

Všem obcím a svazkům obcí
olomouckého kraje
ekonomický (finanční)odbor

Naše č.j.

KUOK7227t2021
KÚ oKJ 2

17 2 t

2o2 1 t oE l 9o7

Vyřizuje/Tel
JiííZbožineW
585 508 468

Olomouc
19. 1.2021

Finančnívypořádání
V souladu s s 75 zákona ě. 21812000 sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někteých
souvisejícíchzákonů (rozpočtová pravidla) Ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu s vyhláškou
č,. 36712015 sb., o zásadách a lhůtách finančníhoVypořádání váahŮ se státním rozpočtem,
státními finančnímiaktivy a Národním fondem, vypracovávají obce a svazky obcí finanční
Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020.

Finančnívypořádání za Íok 2020 probíhá ve stejném režimu jako v loňském roce nedochází k žádnézměně. Podrobné pokyny k finančnímuvypořádání jsou uvedeny
v Metodickém listu č.2l2o'l7, kteý je zveřejněn na Webových stránkách olomouckého kraje a
současně je i přílohou tohoto dopisu.

Podklady k finančnímuvypořádání zasílejte elektronicky do datové schránky olomouckého
kraje.

Stručnéshmutí:

.

finančnívypořádání se provádí pouze u dotací, které obce obdrŽely ze státního

.

dotace, které obce obdžely přímo od poskytovatele,

.
r

rozpočtu prostřednactvím olomouckého kraje,

poskytovatelem, bez prostřednictví kraje,

se

vypořádají přímo s tímto

dotace, která byla příjemci poskytnuta následně ve výši jiŽ dřive uskutečněných výdajů, které
příjemce hradilze sv'ých prostředků, se povaŽuje za finančně vypořádanou,

obcím, které v roce 2020 prostřednictvím olomouckého kraie čerpaly dotace podléhající
finančnímu vypořádání, zasíIáme v příloze tohoto dopisu předwplněné tabulkv. iiné

. na

,

základé podkIadů MŠMTzasíláme dotčeným obcím tabulky k vypořádání dotace
z oP VW (šablony _ účelovýznak 33 063). Pokud Vaše obec podkladv k wpořádání této
dotace neobdžela. dotace bude podléhat wpořádání v následuiících letech. Jedná se o
dotace, které školy obdržely před rokem 2020 a v roce 2020 byly finančně ukončené ze
strany MSMT. Dotace, které byly ško!ám poskytnuté V roce 2020, nejsou v letošním roce
předmětem finaněního vypořádání,

o

finančnívypořádání

o

případnévratky zašlete na bankovní účet94-572281110710. Ve variabiIním symbolu

se nevztahuje na dotace z rozpočtu olomouckého kraje. V těchto
případech postupujte dle uzavřené smlouvy,
1t2

uveďte účelovýznak vracené dotace. Avízo v tomto případě zasílat nemusíte,
a

k finaněnímu vypořádání dotace na sociálně-právní ochranu dětí zasíláme podklady z MPSV
(kromě tabulky 7A dle vyhlášky č. 36712015 sb. poŽaduje MPSV vyplnit i dalšítabulky).
Případný doplatek dotace není řešen v rámcifinančního vypořádání,

o

v současnédobě nemáme Žádné informace z MPSV k finančnímuvypořádání ukončených
projektů z oP Zaméstnanost.
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