
Příjemce:

Kraj
4
: MORAVSKOSLEZSKÝ

Poskytovatel
3
: ---

Kapitola
1
: všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

č. akce 

(projektu)

EDS/SMVS

účelový 

znak

číslo 

jednací

Skutečně čerpáno 

celkem

k 31. 12. roku,

v němž byl projekt 

ukončen

Skutečně použito 

celkem

k 31. 12. roku,

v němž byl projekt 

ukončen

Předepsaná výše 

vratky dotace při 

finančním 

vypořádání

b c d 1 2 3 = 1 - 2

838 828,00 826 099,00 12 729,00

--- 33063 --- 838 828,00 826 099,00 12 729,00

Datum a podpis: Datum a podpis:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zjednodušené vykazování nákladů - šablony II.

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013590

Kontroloval (jméno, příjmení, telefon, e-mail): Petra Teichmannová

24.1.2023

728777543, starosta@obecolbramice.cz
Sestavil (jméno, příjmení, telefon, e-mail): Jana Vaňková
556420676, jana.vankova@obecolbramice.cz

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací                                                                                                         

Ukazatel

a

Dotace celkem

v tom:

okres Ostrava

v Kč na dvě desetinná místa

Příloha č. 1 k dopisu čj. MSK 4586/2023

vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 05.02.2023

 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Obec Olbramice

24.1.2023



Příjemce: 

Kraj
4
: MORAVSKOSLEZSKÝ

Poskytovatel
3
: ---

Kapitola
1
: Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

č. akce 

(projektu)

EDS/SMVS

účelový 

znak
číslo jednací

Čerpáno

k 31.12.2022

Vráceno v 

průběhu roku 

na účet kraje

Skutečně použito

k 31.12.2022

Předepsaná výše 

vratky dotace při 

finančním 

vypořádání

b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

57 400,00 0,00 31 507,00 25 893,00

--- 98008 MF-30443/2022/1201 9 400,00 0,00 0,00 9 400,00

--- 98187 MF-21979/2022/1201 48 000,00 0,00 31 507,00 16 493,00

Datum a podpis: Datum a podpis:

okres Ostrava

Poznámka - dofinancování: 

556420676, jana.vankova@obecolbramice.cz 728777543, starosta@obecolbramice.cz

24.1.2023 24.1.2023

Sestavil (jméno, příjmení, telefon, e-mail):Jana Vaňková Kontroloval (jméno, příjmení, telefon, e-mail): Petra Teichmannová

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel

a

Dotace celkem

v tom:

Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 

Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích

 z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Příloha č. 2 k dopisu čj. MSK 4586/2023

vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 15.02.2023
Obec Olbramice

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované                                                                                            


