
Metodika vyúčtování dotací, poskytnutých z rozpočtu Města Vrbno pod 

Pradědem  

 

Každá dotace, poskytnutá z rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem, musí být vyúčtována. Termín 

vyúčtování je stanoven ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

Vyúčtování musí obsahovat následující náležitosti a přílohy: 

 

1. Závěrečná zpráva 

Ve zprávě bude uvedeno krátké textové shrnutí (jaká akce a kdy proběhla, účast občanů, jakým 

způsobem byla zajištěna publicita Města Vrbno pod Pradědem o tom, že spolufinancovalo akci atp.) 

Dále bude ve zprávě v tabulce uvedeno, jaký celkový objem finančních prostředků z dotace byl použit 

na nákup materiálu, nákup služeb, úhradu odměn (pořadatelů, trenérů), náklady na energie, náklady 

na ceny, cestovné. Součet jednotlivých nákladů musí odpovídat celkové poskytnuté dotaci. 

Tato závěrečná zpráva bude zveřejněna na webových stránkách města, aby byla zajištěna veřejná 

kontrola použití finančních prostředků Města Vrbna pod Pradědem. Je tedy nezbytné, aby závěrečná 

zpráva byla zpracována precizně a pravdivě. 

 

2. Soupis dokladů 

Příloha č. 1 k vyúčtování, tabulka, ve které bude uveden soupis jednotlivých dokladů (faktur, paragonů, 

daňových dokladů). Tabulka obsahuje i textovou část, ve které příjemce dotace krátce uvede, co je 

obsahem dokladu.  

Soupis dokladů bude rovněž zveřejněn na webových stránkách města. 

 

 

3. Fotokopie dokladů 

K vyúčtování budu přiloženy fotokopie všech dokladů, prokazujících použití dotace. Na každém 

originálu dokladu bude uveden následující text: 

„Financováno z dotace Města Vrbno pod Pradědem, sml. č. XXX/20XX.“ 

Teprve z takto označeného originálu bude pořízena kopie pro vyúčtování. Kopie dokladů budou 

očíslovány podle číselné řady, uvedené v soupisu dokladů. 

Z dokladů musí být jednoznačně zřejmé, na jaký účel byly použity a co bylo nakoupeno. Sporné doklady 

nebo doklady použité v rozporu se smlouvou budou z vyúčtování vyřazeny a náklad nebude uznán jako 

oprávněný. Příjemce dotace bude vyzván, aby neoprávněně použitou dotaci vrátil poskytovateli. 

 

4. Další přílohy 

Dalšími přílohami vyúčtování může být fotodokumentace akce a fotodokumentace o publicitě 

spolufinancování akce Městem Vrbno pod Pradědem, plakáty atp. 

 

Celé závěrečné vyúčtování přijaté dotace včetně příloh předloží příjemce dotace nejpozději v den 

stanovený smlouvou pro vyúčtování dotace k rukám vedoucí finančního odboru nebo na podatelnu 

MěÚ. Nepředložení vyúčtování o použití dotace je porušením rozpočtové kázně a může vést až k 

odvodu celé částky dotace poskytovateli. 

 

 

 


