
Přnoha Č. 1 k dopisu č.j. MSK 8685/2013 ze dne 16. 1. 2013
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 5. 2. 2013

Příjemce:
Kra(
Kapitola:

Obec Luboměř
MORAVSKOSLEZSKÝ
všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkilm obcí,
příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomod poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismO

v Kč na dvě desetinná místa

Vratka dotací
Vráceno Skutečně a návratných

Čj. účelový
Ukazatel

Poskytnuto Čerpáno v průběhu
použito

finančních
znak k 31.12.2012 k 31.12.2012 roku výpomocí

na účet kraje k 31.12.2012 při finančním
vypořádání·

a b c 1 2 3 4 5 =2-3-4

A.1. Neinvestiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vtom:

- Jednotlivé tituly 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vtom:

- jednotlivé tituly 0,00
0,00

A.3. Návratná finanční vÝDomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vtom:

,

- jednotlivé tituly 0,00
0,00

A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(A.1. + A.2. + A.3.)

Vysvětlivky:
'uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly všeooecně pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnuti, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnuti dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomod stanovená v rozhodnuti event. dohodě nebo smlouvě o poskytnuti dotace nebo návratné ftnanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomod převedené poskytovatelem prostřednictvím přísllŠléhO kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2012

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomod, případně její části již v prOběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,
na účet kraje nebo hlavního města Prahy

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkO příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2012
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil (jméno, příjmení, tel.): Zuzana Simíčková 556 748 062
Datum a podpis: 210.01· tOl,3 (f;lJ;/C ~ zz,/

Kontroloval (jméno, příjmení, tel.) Milada Smatelková 556748062
Datum a podpis:

okres Nový Jičín

OBEC LUBOMĚŘ \ /
IČO' nn?qR 1~R IhnoJ.-I



Příloha č. 2 k dopisu č.j. MSK 8685/2013 ze dne 16. 1. 2013
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do S. 2. 2013

Příjemce:
Kra{
Kapitola:

Obec Luboměř
MORAVSKOSLEZSKÝ
všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkOm obcí prostřednictvím kraje
Část B. Rnanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkll finančních mechanismO

v Kč na dvě desetinná místa
Poskytnuto Cerpano Pouzito

účelový celkem celkem celkem Vratka dotace
Čj. Ukazatel k 31.12. roku, k 31.12. roku, k 31.12. roku, při finančnímznak v němž byl v němž byl v němž byl vypořádání~ nroi~1ct nroi~kt y nroi~1ct ukončen

a b c 1 2 3 4 - 2 - 3

B.l. Neinvestiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00
vtom:

- jednotlivé projekty 0,00

0,00
0,00

• 0,00
0,00

B.2. Investiční dotace celkem u,uu u,uu u,uu u,uu
vtom:

- jednotlivé projekty 0,00
0,00
0,00

B.3. Dotace celkem (B.l. + B.2.) 0.00 0.00 000 000

Vysvětlivky:
'uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státnlho rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - lNádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvím kraje na účty příjemcO za celou dobu trvání projektu
sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byt projekt ukončen

sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil (jméno, příjmení, tel.) Zuzana Šimíčková 556 748 062
Datum a podpis: ;)0 . O 1(. f. O 7:}; ďí7/Jic l&JV---, J

Kontroloval (jméno, příjmení, tel.):
Datum a podpis:

M.Šmatelková

BECLUBOMĚ~ I
O IČO: 00298158 ~

okres Nový Jičín

" o'



Příloha Č. 3 k dopisu č.j. MSK 8685/2013 ze dne 16. 1. 2013
vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 15. 2. 2013

Příjemce:
Kraji:
Kapitola;

Obec Luboměř
MORAVSKOSLEZSKÝ
Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

Finančnívypořádání dotaci a návratných finančních výpomoci poskytnutých obcim, dobrovolným svazkům obci,
příjemcdm dotace na poskytování sociálníchslužeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finančnl vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotad na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismO

Vratka dotaci
Vráceno Skutečně a návratných

Čj.
účelový Ukazatel Poskytnuto Čerpáno v průběhu použito finančních
znak k 31.12.2012 k 31.12.2012 roku výpomoci

na účet kraje k 31.12.2012 při finančním
vypořádání

a b c 1 2 3 4 5=2-3-4
A.1. Neinvestiční dotace celkem 24880,00 24880,00 0,00 13975,00 10905,00
vtom:

98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupltelstev krajO 24880,00 24880,00 0,00 13 975,00 10905,00

0,00
0,00
0,00
0,00

A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vtom:

- jednotlivé tituly • 0,00
0,00

A.3. Návratná finanční VÝDomoccelkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vtom:

- jednotlivé tituly 0,00
0,00

A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem 24880,00 24880,00 0,00 13975,00 10905,00(A.1. + A.2. + A.3.l

v Kč na dvě desetinná místa

f ~

Vysvětlivky:
'uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se ~ dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se ~ dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2012
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části Již v prOběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,

na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se ~ skutečně použitých prostředkO příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2012
sloupec 5 - uvádl se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

r.

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci pf! finaocním vypořádání do splátkového kaiendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil (jméno, příjmení, tel.): Zuzana Šlrnřčkové 556 748 062

Datum a podpis: 30. 01.2..01:' (j)Uu'ct&oV-r-J
Kontroloval (jméno, příjmení, tel.) Milada Smatelková 556 748 062
Datum a podpis:

OBEC LUBOMĚŘ
IČO: 00298158 ~I

okres Nový Jičín

l


