Příloha č. 4 Metodiky
Část A - soulad informací s daty v KISSOS LK
Vyúčtování dotace/příspěvku a oznámení o skutečné výši využité/ho dotace/příspěvku a výši přeplatku (vratky) za rok 20xx*
(Finanční podpora s povinností finančního vypořádání za rok 20xx do období 5. 2. 20xx)
Příjemce:
Adresa příjemce:
IČ příjemce:
Registrační číslo sociální služby:

Celková výše finanční podpory z
rozpočtu LK (bez příspěvku
zřizovatele)

Schválená výše finanční
podpory na rok 20xx

Skutečně poskytnuto do
31.12.20xx

Skutečně využito do
31.12.20xx

Vráceno v průběhu roku na
účet kraje

Nespotřebované finanční
prostředky - přeplatek
(výše vratky při finančním
vypořádání - nejpozději do
5. 2. 20xx)

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

0

0

0

0

v členění:
Základní alokace poskytnutá na
základní činnosti služby

Popř. druhá složka alokace

*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace
Zpracoval (jméno a podpis):
Dne:
POZOR SOUBOR OBSAHUJE 3 LISTY!

Za příjemce podpory kontroloval (jméno a podpis):
Dne:

0

Část B - soulad informací s daty v KISSOS LK
Vyúčtování dotace/příspěvku dle jednotlivých položek (v Kč)*
č. registrace sociální služby:
Vyúčtování účelové dotace/příspěvku dle jednotlivých položek (v Kč)

Změny v průběhu
Poskytnutá
Rozpočet dle žádosti
roku kolzultované
finanční podpora o účelovou dotaci na
s poskytovatelem
z rozpočtu kraje
r. 201x
dotace

Čerpání
k 31. 12. 201x

Poskytnutá finanční podpora (účelová) z rozpočtu LK celkem

0,00

0,00

0,00

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP,
DPČ)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace
POZOR SOUBOR OBSAHUJE 3 LISTY!

Vratka celkem
za r. 201x
0,00

Komentář

Část C - soulad informací s daty v KISSOS LK (Modul EVIDENCE A REALIZACE)
Přehled nákladů a výnosů sociální služby*

č. registrace sociální služby:
Celkové náklady na službu v roce 201x:
Celkové výnosy služby v roce 201x:
Výnosy (zdroje)

Plán (dle žádosti)

Skutečnost
k 31. 12. 201x

Komentář

Finanční podpora z rozpočtu kraje (dříve
dotace MPSV)
Příspěvky od ÚP
Dotace od obcí
Příspěvek zřizovatele - obce
Dotace od krajů
Příspěvek zřizovatele – kraje
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven
Resorty státní správy celkem
Strukturální fondy
Vlastní zdroje (např.
činností)
Jiné zdroje

z

fakultativních

Celkem

0,00

0,00

*Údaje za jednu registrovanou sociální službu - dle č. registrace

Prohlašuji, že organizace ke dni podání Vyúčtování a oznámení nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a
rozpočtu územního samosprávného celku.
Prohlašuji, že údaje uváděné ve Vyúčtování a oznámení jsou správné a pravdivé.
V …………………………………...……….dne ………………………….…………...
Razítko

……………………………………………………
jméno a příjmení a podpis
odpovětné osoby

POZOR SOUBOR OBSAHUJE 3 LISTY!

