Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Název projektu:
Pořízení štěpkovače dřevní hmoty
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
20/SML5626
Příjemce dotace, IČO:

Obec Lišnice, IČ 00266019, Lišnice 42, 434 01 Lišnice
Výše celkových nákladů projektu dle čl.III. smlouvy (v Kč):

160.000 Kč
Výše přidělené dotace dle čl. I smlouvy (v Kč):

100.000,- Kč
Závazný ukazatel dle čl. III. smlouvy (%):

63%
Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu:
Specifikace stroje byla vybrána s ohledem na jeho požadované parametry a předpokládanou cenu. Za tím
účelem byl v listopadu 2020 proveden cenový marketing za účelem zjištění nejlevnější nabídky stroje. V
kategorii požadovaných parametrů nebyl k dispozici na trhu stroj v cenové relaci podle smlouvy. Proto
byl nakonec vybrán stroj srovnatelných parametrů, ale s vyšší cenou. Zvýšení ceny jde v plné výši za
příjemcem podpory a snižuje se tím závazný podíl dotace. Harmonogram projektu byl z důvodu
koronavirové krize (stroj nebyl v ČR) překročen o 10 dnů, neboť dodavatelská faktura byla proplacena až
10.12.2020.
Výstupy projektu:
Výstupem projektu je pořízený štěpkovač dřevvní hmoty Negri bio R185BHHP13RI.
Přínos projektu pro cílové skupiny:
Cílovou skupinou v tomto případě jsou občané obcí Lišnice, Koporeč a Nemilkov. Pro občany je realizace
projektu přínosem v podobě schopnosti obce nabídnout jim službu likvidace dřevního odpadu. Pořízený stroj
bude používán zejména zaměstnanci obce, ale také bude štěpkování nabízeno jako bezplatná služba občanům
obcí, spadajících do správní působnosti obce Lišnice.
Celkové zhodnocení:
Celkově lze realizaci projektu hodnotit jako velice přinosnou. Projekt podpořil kapacitu obce Lišnice ve
schopnosti efektivní likvidace dřevní hmoty, vzniklé při údržbě veřejných prostranství v majetku obce.
Publicita dle smlouvy:
Účetní doklady douvisející s projektem jsou označeny informací, že projekt byl podpořen z Fondu
Ústeckého kraje. Odkaz na publicitu zveřejněn na webu příjemce.

Realizace veřejné zakázky

ANO

NE

V případě, že byla realizována veřejná zakázka, VYPLŇTE tabulku "Veřejné zakázky," která bude po podepsání
statutárním zástupcem přílohou této "Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace"
V opačném případě tabulku "Veřejné zakázky " nevyplňujte!!

Celkový přehled příjmů projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Ústecký kraj

100 000,00 Kč

Vlastní zdroje

Částka
0,00 Kč
100 000,00 Kč

Celkem

Celkový přehled výdajů projektu

Uhrazeno
Částka v Kč

Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel

Účel platby

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

128

10.12.2020

Elva Profi s.r.o., IČ 26086654

Úhrada stroje

181 427,00 Kč

100 000,00 Kč

181 427,00 Kč

100 000,00 Kč

Celkem

Celkový přehled financování
Celkové příjmy:

100 000,00 Kč

Celkové výdaje:

181 427,00 Kč

Výdaje hrazené z dotace:

100 000,00 Kč

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

55,12%

Vratka nevyčerpané části dotace
Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plná výši

0,00 Kč

Celkem vráceno
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Prohlašuji, že údaje uvedené v této závěrečné zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé, předložené kopie
odpovídají originálům a příjemce nečerpal finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů
Ústeckého kraje.
Datum :

28.01.2021

Podpis (statutárního zástupce):

Bc. Petr Pillár
starosta obce

Petr
Pillár

Digitálně
podepsal Petr
Pillár
Datum:
2021.01.28
09:35:01 +01'00'

Povinné přílohy:
1. Doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)
2. Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu vč. dokladů o provedených platbách (kopie výpisu z účtu nebo
výdajový pokladní doklad) *v případě dokládání osobních nákladů vymazat u 3. osob rodné číslo, den narození a bydliště.
3. Fotodokumentace na CD (pokud byla pořízena)
4. V případě investiční dotace účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu s příslušnou
vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, např. inventární karta
5. V případě realizace veřejné zakázky přiložte vyplňenou tabulku "Veřejné zakázky" a kopii celé dokumentace k řízení.

