MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REBUBLIKY
Ing.

Ph.D.
ředitel odboru 12
Financováni územních rozpočtů
a programové financování

V Praze dne 26. 5. 2017
PID: MFCR7XGNVJ
čj.: MF-12260/2017/1202-40

Vážený pane,
Ministerstvo financí uzavřelo finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok
2016, které se řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání).
V případě finančního vypořádání akci registrovaných v systému EDS se finanční
prostředky z kapitoly státního rozpočtu VŠeobecná pokladní správa uvolňovaly postupně do
výše schváleného limitu na základě faktur - daňových dokladů, předkládaných příjemcem
dotace.
Ministerstvo financi potvrzuje obci Sulice finanční vypořádáni dotace ze státního
rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladni správa za rok 2016 na příloze č. 3 k vyhlášce
č. 367/2015 Sb.. o finančním vypořádání.
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Příloha:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádáni

Vážený pan
Ing. Petr Čuřík
starosta obce Sulice
Kostelecká 150
251 68 Sulice
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce' Obec Sulice
Poskytovatel':
Kapitola'. MFČR-VPS
Finanční vypořádáni dotací a návratných finančních výpomoci poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
Část A. Finanční vypořádáni dotací a návratných finančních výpomoci s výjimkou dotaci na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
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C|s|O jednac'

Skutečně čerpáno
k 31. 12. 2016

.
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Vraceno v !?rubehu
roku na prijmový
účet poskytovatele

Skutečně použito
k 31. 12. 2016

vratky dotace a
návratné finanční
výpomoci při
financnim

vypořádání
a

b

C

A.1 Dotace celkem

d

1

2

19 677 000,00

3
0,00

19 677 000,00

v tom' jednotlivé dotační tituly
Obec Sulice - zvýšení kapacity tříd a odborných učebe'
školského zařízení ZŠ

2980213000070

98 662

19 677 000,00

19 677 000,00

.

A.2 Návratné finanční výpomoci celkem

0,00

v tom: jednotlivé tituly

A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem
(A.1 + A.2)

19 677 000,00

0,Ô0

19 677 000,00
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