
 
Poskytovatel dotace: 

 

Karlovarský kraj 

Závodní 353/88 

360 06  Karlovy Vary – Dvory 

 

Identifikační číslo: 70891168 

Datová schránka: siqbxt2 

Telefon +420 354 222 111 (300) 

E-mail posta@kr-karlovarsky.cz 

 

Místo pro nalepení evidenčního štítku podatelny: 

 

Místo pro interní záznamy poskytovatele: 

 

 

Číslo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace: 

 

 

 

 
 

Finanční vypořádání poskytnuté 
dotace z programu Karlovarského kraje 

 
 
 

Název dotačního programu (vyplní se 

podle tabulky na konci formuláře) 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu včelařství 

Administrátor – název odboru (vyplní 

se podle kombinace v tabulce na konci 

formuláře) 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

 

1. Identifikace příjemce dotace 
 

A. Fyzická osoba nepodnikající 

Jméno a příjmení 

Titul před jménem  

Jméno  

Příjmení  

Titul za jménem  

Místo trvalého pobytu 

Ulice nebo část obce  

Číslo popisné  

Číslo orientační  

Obec  

PSČ  

Pošta  

Datum narození  

 

2. Údaje o dotaci 
 

Poskytnutá částka dotace v Kč  

Místo realizace  

 

 

 

 

 

pavla.vinopalova
Podtržení

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Včeloslava

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Čmeláková

pavla.vinopalova
Textový rámeček
U Včelína 33

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Včelná

pavla.vinopalova
Textový rámeček
333 33

pavla.vinopalova
Textový rámeček
20. 5. 1977

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Částka uvedená v žádosti (max. 14.000 Kč).

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Katastrální území a číslo parcely, na které jsou umístěna včelstva (např. p. p. č. 20/5, k. ú. Včelkov)



 

3. Finanční vypořádání dotace 
 

Řádek číslo 

(sloupec 1) 

Sloupce 2 – 4 vyplní příjemce 
Sloupec 5 vyplní 

poskytovatel 

Číslo dokladu 

(sloupec 2) 

Částka na dokladu Kč 

(sloupec 3) 

Částka požadovaná 

z poskytnuté dotace Kč 

(sloupec 4) 

Uznaná částka Kč 

(sloupec 5) 

1.  NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.  VÝDAJE CELKEM   
 

Řádek číslo 

(sloupec 6) 

Sloupce 7 - 8 vyplní příjemce 
Sloupec 9 vyplní 

poskytovatel 

Text 

(sloupec 7) 

Částka Kč 

(sloupec 8) 

Částka Kč 

(sloupec 9) 

29.  
Příjemce požaduje uhradit z dotace celkem 

(Doplnit údaj ze sloupce 4 řádku 28) 
  

 

4. Přílohy a podpis příjemce 
 

Počet dokladů, které příjemce k finančnímu vypořádání dotace přikládá  

 

Místo a datum vyhotovení finančního 

vypořádání dotace 

místo vyhotovení: 

 

datum vyhotovení: 

 

Vlastnoruční podpis příjemce 

titul, jméno a příjmení: 

podpis: 

 

 

 

 

 

pavla.vinopalova
Textový rámeček
25/2018

pavla.vinopalova
Textový rámeček
67/2018

pavla.vinopalova
Textový rámeček
     ...

pavla.vinopalova
Textový rámeček
7.500

pavla.vinopalova
Textový rámeček
10.000

pavla.vinopalova
Textový rámeček
   ...

pavla.vinopalova
Textový rámeček
6.000

pavla.vinopalova
Textový rámeček
8.000

pavla.vinopalova
Textový rámeček
   ...

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Vyplňujte číslo faktury, číslo pokladního dokladu, číslo účtenky, ...Vyplňujte pouze doklady za rok 2018!

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Vyplňujte částku, která byla zaplacena za pořízení předmětu dotace - nástavkový úl (varroadno, nástavky, víko, krmítko, mateří mřížka), včelstvo, voskové mezistěny, plastové mezistěny, rámky nebo přířezy k výrobě rámků.Cenu dalšího vybavení do této částky nepočítejte.

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Dotace se poskytuje do výše 80 % uznatelných nákladů. Částku ze sloupce 3 vynásobte číslem 0,8.Viz řádky výše:7.500 x 0,8 = 6.00010.000 x 0,8 = 8.000 ...

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Součet všech řádků sloupce

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Částka z řádku 28. Maximálně 14.000!

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Počet faktur, které jsou přílohou vyúčtování.

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Včelná

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Včeloslava Čmeláková

pavla.vinopalova
Textový rámeček
Nejpozději do data uvedeného ve smlouvě!




