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Tabulka Č. 2

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

Investlčni výdaje

ISPROFINI Zdroj Zeamluvněno Poskytnuto SFDI Čerp*no
PfiJemce mti SFDI

NAzevakce v rámci finančního
ISPROFOND ftn. k 31.12.2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 vypořidinl

1 2 3 4 5 6 7=5-6

5218510046 1 Napojeni cyklostezky Kačice a Tuchlovice - část Tuchlovice a část Kačioe 1992000,00 1992000,00 1992000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem 1992000,00 1992000,00 1992000,00 0,00

v Kč na dvě desetinná mlsta

Příjemce: Obec Tuchlovice

Zpracoval:
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e-maíl:

projeklový manžer

jméno a prljmenl: Ing. Vladimira Krulišová

funkce

tel.: 606689081

v Iuutisova@seznam cz

sl. 6 vyplnl ptijemce k 31.12.2017 skuteeně proplacené výdaje a u akcí OPD také ~ zálohové poskytnutych ex anle plateb
sl. 7 se vyplni aUlomatickv zadaným vzorcem
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legenda:
sl. 1 - 5 vyplni SFDI
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S ;;!~L Tabulka e. 3

Finančnf vyporádánl prostredků poskytnutých SFDI v roce 2017

Přehled úroků a částek peněžitého plnění nahrazujícího úrok převedených z
účtu příjemce na účet SFDI

prrjemce: Obec Tuchlovlce

Člslo účtu pfljemce:

Ú'Ok201T Pflpaa'" ",tu úroků na účet Datum od.pa'nl úrokú z účtu
olll.mce ofllemee na !lčet SFOI

leden 0.00

únor 0.00

bfezen 0.00

duben 0.00

květen 0.00

červen 0.00

červenec 0.00

srpen 0,00

záli 0.00

ffjen 0.00

listopad 0.00

prosinec: 0.00

Celkem 0.00

v Kč na dvě desetinna mlsta

- ._---_ ..
jméno a pfijmenl: SokolOva

funkce: účetnl

tel.: 312657020
.-mail: sokolovaCou.luchlOvice.cz

ltarolta
Mgr. Jaroslav Poita

lel.: 725827160
e-mail: starolta@ou·tuchlovic •. cz

legenda:
tabulku vyplnl pfljemce
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Tabulka Č. 6

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFOI v roce 2017

Pfíspěvky dle zák. Č. 104/2000Sb., § 2, odst. 1, pism. d) - průzkumné práce, e) - bezpečnost, f) - cyklostezky, I) - multimodálni překladiště,
m) - kfiženi, p) - vybaveni letišť

Příjemce: Obec Tuchlovice

v Kč na dvě desetinná mlsta

ISPROFINI Cerpino
Čerpáni vlastnlch Olných) ČerpánoKód Nizevakce k 31.12.2017ISPROFOND

zeSFDI
zdrojů k 31.12.2017 celkem

1 2 3 •• 5 6=4+5

5218510046 60 Napojeni cyklostezky Kačice a Tuchlovice - část Tuchlovice a část Kačice 1992000.00 1179988.59 3171968,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem 1992000,00 1179988,59 3171988.59

Zpracoval: Zodpovidá (statut ústupce :
jméno a plíjmenl: Ing. VI. Kruti~ová jméno a ptljmenl. Mgr. Jaroslav Pošta
funkce: projektový manažer funkce: starosta
tel.: 60689081 tel. 725827160
e-mail: v.krutisova@seznam.cz e-mail starosta@ou-tuchlovice.cz
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Finanční vypol'lidání prostředků poskytnutých SFDJ v roce 2017

Komentář k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutýcb SFDI
v roce 2017

1. K tabulce Č. 1 a 2 - zdůvodnění nedočerpán; zesmluvněnych a poskytnutých
finančních prostředků:

Obec Tuchlovice čerpala v souladu se Smlouvou se SFDl. Nedošlo k nedočerpáni finančních
prostředků.

2. Ptedloteni rozpisu těch globálnlch polotek. jejich! rozpis neni sledován
v aplikaci Evidence SFDI a nenl uveden v tabulce Č. 4 (napf. čerpáni dotace nu
odstranění škod po povodnlch} ve struktute: /SPROFlN I ISPROFOND akce
(pokud bylo toto číslo akci priděleno), kód, zdroj financováni, název akce,
zesmluvněno k JJ.12.2017, poskytnuto SFDI k 31. 12.2017, čerpáno příjemcem
k 31.12.20J 7, příjemce vrátí SFDJ v rámci finančního vypořádání:

Nerelevantní I
3. Vyjádienl k nevráceným finančnim prostredkům poskytnutým z rozpočtu
SFDJ na pi edfinancováni výdajů, které mají být kryty z prostředku Evropské unie
u akcí spolu financovaných z fondu EU (mimo OPDj - predpoklad uhrazeni
závazku z hlediska termínu a vý.fe splátky - tabulka Č. 5:

I Nerelevantní . I
4. Soupis všech vyzisků u jednotlivých akcí financovaných z národních zdrojů,
který musí obsahovat nejméně tyto údaje: číslo ISPROF/N/ISPROFOND akce,
název akce, hodnota vyzisků ve sledovaném období v Kč. z toho - poulilo na jiné
akce, převedeno na SFDI.

~erelevantní I
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V Tuchlovicích 12.1.2018
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