
Příjemce (název obce):                                         Branišov IČO: 00581666

Kraj4 : Jihočeský ORG: 101008

Poskytovatel3: 

Kapitola1 :

Vysvětlivky:
1 rozumí se správce kapitoly
3 vyplní se pouze v  případě, že poskytovatel není současně správcem kapitoly
4 rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace  poskytnuta

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

A. 1 Dotace celkem

v tom: jednotlivé dotační tituly

dotace na volby do 1/3 Senátu a 
zastupitelstev krajů

98193
MF-

21029/2020/1201-4
31 000,00 0,00 15 447,71 15 552,29

Sestavil: Ing.Petra Voborská, starostka Kontroloval:
Telefonní číslo: 602 491 512 Telefonní číslo:
Datum a podpis: 3.2.2021 Datum a podpis:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím rozpočtu kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

sloupec a) jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo  smlouvě o poskytnutí dotace; v případě projektů v režimu přezávazkování či vyjmutí se použije název projektu v rámci programu 
spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů
sloupec b) nevyplňuje se

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
a z prostředků finančních mechanismů

Požadavek na dokrytí 
výdajů na volby nad 
rámec poskytnuté 

dotace

sloupec c) vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům územní úrovně
sloupec d) vyplní se číslo jednací poskytovatele jen u dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv

účelový 
znak

Skutečně použito 
k 31. 12. 2020

Předepsaná výše 
vratky dotace při 

finančním 
vypořádání

Ukazatel
č. akce 

(projektu) 
EDS/SMVS

číslo jednací
Čerpáno 

k 31. 12. 2020

Vráceno 
v průběhu 

roku  roku na 
účet kraje

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2020
sloupec 2 - vyplní se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku na účet kraje 
sloupec 3 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2020
sloupec 4 - uvádí se předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání

v Kč na dvě desetinná místa
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