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Oddělení kultury a sportu 

Odbor školství, kultury a sociálních služeb 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, 401 00 

Ústí nad Labem 

tel.: 475 241 576, fax: 475 211 281, e-mail: 

gabriela.volna@mag-ul.cz 

   

  

   
Vyúčtování finančního příspěvku  

města Ústí nad Labem 2008 

  - oblast sportu 

    datum, č. ev. - vyplní podatelna MmÚ !!! 
       

Pozorně čtěte "Pokyny pro vyúčtování finančního příspěvku" !! 

1. Organizace (název):   

2. Adresa (sídlo):   3. IČ/RČ:   

4. Výše příspěvku:   5. Datum konání akce:   

6. Účel poskytnutí: 

 (dle smlouvy!!!) 

7. Zúčastnilo se           účastníků:     návštěvníků:      

(při vyúčtování dlouhodobé činnosti a nadstandardní reprezentace se bod č. 5 a 7 - 

NEVYPLŇUJE!!!) 

  
Vyúčtování je předkládáno za: (nehodící se škrtněte - dle smlouvy) 

       a) I. část finančního příspěvku 

(60%), tj.            Kč   Kč 

       b) II. část finančního příspěvku 

(40%), tj.           Kč   Kč 

       c) celkovou výši příspěvku (100%), 

tj.                Kč   Kč 

  

Finanční příspěvek města byl použit na: (dle předkládaných dokladů!!!) 

 - propagace  Kč     

 - materiálové náklady   Kč     

 - technické zabezpečení   Kč     

 - doprava, přepravné  Kč     

 - nájemné, pronájem   Kč     

 - nákup cen, odměn  Kč     

 - služby   Kč     

 - rozhodčí  Kč     

 - jiné (specifikovat)   Kč     

CELKEM   Kč     

       K vyúčtování doložte fotodokumentaci + propagační materiál (plakátek, vstupenka atd). 

              Vyúčtování zpracoval:   Za předložené vyúčtování odpovídá: 

    

  

Jméno       

    

E-mail, případně tel.   

V Ústí nad Labem dne:           

    (jméno a podpis zástupce organizace,   

Počet příloh:       který podepsal smlouvu + razítko) 
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Přehled předkládaných dokladů k vyúčtování  

finančního příspěvku z rozpočtu města Ústí nad Labem 

  

Organizace (název )   

Účel poskytnutí (dle smlouvy)   

Předkládaná částka k vyúčtování (dle 

smlouvy)   

  

NÁKUP ÚHRADA 

Doklad + číslo Datum vystavení Druh nákladu - specifikace účelu * Částka Doklad Číslo Datum úhrady 

VZOR             

fa 205677 11.1.2008 Doprava - ÚL - Praha - ÚL        5 879,00 Kč  VBÚ I/2008 26.1.2008 

PPD 20.1.2008 Pronájem - plavecká hala - Klíše        2 500,00 Kč  VPD XII.08 20.1.2008 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


