
Krycí list Vypořádání přijato dne (razítko podatelny):

Finanční vypořádání dotace

poskytnuté v roce 2023

Číslo smlouvy:

Výše poskytnuté dotace:

Příjemce:

V Přerově dne: Razítko příjemce:

Jméno a příjmení 

příjemce ***) Podpis příjemce ***)

Poznámka: Náklady položky "Mzdy, platy a odměny trenérů…" nesmí překročit 50 % z celkové poskytnuté dotace.

náklady na rozhodčí ... 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

náklady na údržbu a opravy pronajat. … 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

doprava příjemce nebo jízdní náklady …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

pořízení a údržba vybavení …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

***) U právnické osoby uveďte jméno, příjmení, podpis a údaj o funkci/funkcích statutárního orgánu příjemce / jeho člena(ů), název/obchodní firmu.

náklady na zdravotní službu …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

CELKEM v Kč:

činnosti dospělých / organizace sportovní akce dospělých, na které nebyla poskytnuta dotace dle této smlouvy.                    

**)   Nehodící se škrtněte.      *) Součet nákladů položek této tabulky a ostatních položek sportovní 

Příloha č. 1 smlouvy

náklady spojené s užíváním …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

Konkrétní položky dle ustanovení

 článku I bodu 1 této smlouvy

Výše dotace poskytnutá příjemci dle této smlouvy 

a použitá na konkrétní položky dle ust. čl. I bodu 1 

této smlouvy bez DPH,  je-li příjemce jejím 

plátcem v Kč

Oblast - vrcholový a výkonnostní 

sport dospělých

100 % skutečných nákladů příjemce dle ust. čl. III bodu 5 

této smlouvy na konkrétní položky dle ust. čl. I bodu 1 

této smlouvy bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem v Kč

nájemné sportovního zařízení včetně …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

mzdy, platy a odměny trenérů za práce ... 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

soutěžní příspěvky ... 

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

Celkové náklady*) sportovní činnosti dospělých / organizace sportovní akce dospělých**) 

za rok 2023 v Kč bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem. (Pozn. Příjemce se musí podílet na 

financování těchto celkových nákladů minimálně 30 % z jiných zdrojů, než je dotace od 

statutárního města Přerova.)

ceny pro účastníky jednorázové …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)

náklady na výsledkový servis …

(dále viz článek I bod 1 této smlouvy)


