ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTA KYJOVA ZA ROK 2014
Příjemce dotace (přesný název dle zřizovací

FBC Dragons, z.s.

listiny, stanov, apod.)

Název projektu/činnosti:

Florbal – činnost a mantinely

Statutární zástupce příjemce dotace

Martin Mrkus

(jméno, příjmení, funkce)

Výše poskytnuté dotace v Kč

40.000 Kč

Vyčerpáno z dotace celkem v Kč

40.000 Kč

Slovní vyhodnocení projektu či činnosti

Dotace byla využita na pronájem sportovní haly pro tréninky a ligová utkání. Dále pak na nákup nezbytně nutného sportovního materiálu, bez
kterého nelze ligová utkání pořádat, tj. certifikované florbalové branky a certifikované florbalové mantinely. Cílovou skupinou byly děti věkové
kategorie – přípravka, elévové, mladší žáci a starší žáci věku od 5 do 15 ti let.

Cílová skupina (věková struktura, počet osob, apod.)

Děti 5 až 15 let, 105 dětí
Doba realizace projektu / činnosti
Zahájení Září 2014

Ukončení

Způsob propagace města Kyjova při realizaci projektu/činnosti
Prezentace názvu města při ligových turnajích
Uveďte partnery realizace projektu/činnosti
Stránka 1 z 3

Prosinec 2014

Položkové vyúčtování projektu/činnosti
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Číslo dokladu1

D1
D2
D3
D4
D5
D6

Účel platby

Datum uhrazení
dokladu

Pronájem haly – tréninky – říjen 2014
Pronájem haly – ligové zápasy – říjen 2014
Pronájem haly – tréninky – září 2014
Mantinely – úhrada splátky č.1
Mantinely – úhrada splátky č.2
Nákup florbalových branek

13.11.2014
13.11.2014
8.10.2014
8.10.2014
8.10.2014
22.9.2014

Celkem
Výše vratky provedené na účet poskytovatele (v případě nevyčerpání dotace nebo nerealizování projektu/činnosti)
Vratka provedena dne

1

Dle účetní evidence příjemce dotace
Stránka 2 z 3

Částka celkem

Částka hrazená
z dotace Města Kyjova

10125,8550,10125,2516,7547,7501,-

10125,8550.10125,2516,7547,1137,-

46364,-

40.000,-

Přílohy vyúčtování dotace:
1. Kopie účetních dokladů vztahujících se k realizaci projektu, včetně dokladů o úhradě (kopie výpisů z bankovního účtu).
2. Fotografie z průběhu akce, fotokopie propagačních materiálů s uvedením finanční podpory města Kyjova.

Za úplnost a pravdivost závěrečného vyúčtování odpovídá:
Jméno, příjmení, funkce: Ing. Roman Grabovský
Telefon: 602 769 912

Datum: 8.1.2015
Razítko a podpis statutárního zástupce příjemce dotace:

UPOZORNĚNÍ
Příjemce je povinen předložit vyúčtování do 31. 1. následujícího kalendářního roku po poskytnutí dotace. Příjemce je povinen při vyúčtování dotace postupovat
v souladu s uzavřenou smlouvou a v souladu s platnými Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova.
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