
TABULKA č. 1

Příjemce:

Kraj
4
: Středočeský 

Poskytovatel
3
: 

Kapitola
1
: Ministerstvo financí  - VPS

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno

k 31. 12. 2019

Vráceno v průběhu 

roku na běžný účet 

kraje

Skutečně použito

k 31. 12. 2019

Předepsaná výše 

vratky dotace při 

finančním 

vypořádání

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

Dotace celkem 29 000,00 7 542,00 21 458,00 0,00

Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich 

spoluprací při přípravě SLDB 2021 **
98018

MF-20757/2019/1201-

39

Opakované hlasování a dodatečné volby do 

zastupitelstev obcí (26.1.2019)
98074

MF-1033/2019/1201-

2

Nové volby do zastupitelstev obcí (16.3.2019) 98074
MF-3527/2019/1201-

2

Nové volby do zastupitelstev obcí (14.9.2019) 98074
MF-

20013/2019/1201-3

Nové volby do zastupitelstev obcí (14.12.2019) 98074
MF-

28578/2019/1201-2

Volby do Evropského parlamentu 98348
MF-7779/2019/1201-

3
29 000,00 7 542,00 21 458,00 0,00

Sestavil, tel.: Stanislava Vrtbová 607515185 Kontroloval, tel.: Š.Říhová

Datum a podpis: 24.1.2020 Datum a podpis: 24.1.2020

Komentář:

**

Podrobnější čerpání výdajů na úhradu za práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů (došetření technickoekonomických atributů v roce 2019)

Ukazatel

Počet budov k 

došetření v roce 

2019

Výše dotace v roce 

2019

Skutečně došetřený 

počet budov v roce 

2019

Vratka dotace při FV
Požadovaný 

doplatek dotace

Výdaje na mzdy a 

platy za prosinec 

2019 - nepodléhá 

FV za rok 2019*)

SLDB - ÚZ 98018

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

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 

v Kč na dvě desetinná místa

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

Poznámka: *( Výdaje na mzdy, platy nebo odměny z dohod o provedení práce, které budou vyplaceny v lednu 2020, nemohou být uhrazeny z dotace na rok 2019 a tudíž nemohou být 

předmětem finančního vypořádání za rok 2019. Budou proto dofinancovány z dotace na rok 2020, která bude o tuto částku navýšena.


