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Tabulka Č. 2

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2018

Investiční výdaje

ISPROFINI Zdroj Zesmluvněno Poskytnuto SFOI Čerpáno
Přijemce vrátí SFOI

Název akce v rámci finančniho
ISPROFONO fin. k 31.12.2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018 vypořádáni

1 2 3 4 5 6 7=5-6

5217510276 1 Tuchlovice - Slovanka, chodnlk podél 11/606 2401000,00 2400576,69 2400576,69 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.
Celkem 2401000,00 2400576,69 2400576,69 0,00

v Kč na dvě desetinná mista

Příjemce: Obec Tuchlovice

-r-- --_ .. --•..----- ,. .. -- - -·r-- .
jméno a příjmení: Ing. Vladimíra Krutišová jméno a příjmení: Mgr. Jaroslav Pošta

funkce: projektový manažer funkce: starosta
tel.: 606689081 tel.: 312657020
e-mail: v.krutisova@seznam.cz e-maíl: starosta@ou-tuchlovice.cz

legenda:
(,,UCHlO

sl. 1 - 5 vyplni SFDI ~~~ ~
Ii ~)}:v~~--p~~! rnsl. 6 vyplní příjemce k 31.12.2018 skutečně proplacené výdaje a u akci OPD také výši zálohově poskytnutých ex-ante plateb.
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Sl~!~j... Tabulka Č, 3

Finanční vypořádáni prostředků poskytnutých SFDI v roce 2018

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

Příjemce: Obec Tuchlovice

v Kč na dvě desetinná mista

Číslo účtu příjemce: 2006-2222141/0710

Úrok 2018
Připsaná částka úroků na účet Datum odepsáni úrokú z účtu

pfíjemce příjemce na účet SFDI

leden 0,00

únor 0,00

březen 0,00

duben 0,00

květen 0,00

červen 0,00

červenec 0,00

srpen 0,00

zMí 0,00

fíjen 0,00

listopad 0,00

prosinec 0,00

Celkem 0,00

- ---_._ ..
jméno a pfíjmeni: Ing, Krutišová

funkce: projektový manažer

tel.: 606689081

e-mail: v.krutisova@seznam.cz

Mgr. Jaroslav Pošta

starosta

312657020

starosta@ou-tuchlovice.cze-mail:

legenda:
tabulku vyplní pfíjemce
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Tabulka Č. 6

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2018

Příspěvky dle zák. Č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písmo d) - průzkumné práce, e) - bezpečnost, f) - cyklostezky, I) - multimodální překladiště, m)
- křížení, p) - vybavení letišť

Příjemce: Obec Tuchlovice

v Kč na dvě desetinné místa

ISPROFIN / Cerpáno
Čerpáni vlastnlch Ulných) ČerpánoK6d Název akce k 31.12.2018ISPROFOND

ze SFDI
zdrojů k 31.12.2018 celkem

1 2 3 4 5 6=4+5

5217510276 60 Tuchlovice - Slovanka, chodník poděl 11/606 2400576,69 599679,31 3000 256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem 2400576,69 599679,31 3000 256,00

zpracoval: Zodpovldá (statut. zástupce :
jméno a příjmenl: Ing. V.Krutišová jméno a plijmenl: Mgr. Jaroslav Pošta
funkce: projektový manažer funkce: starosta
tel.: 606689081 tel.: 312657020
e-mail: v.krutisova@seznam.cz e-mail: starosta@ou-tuchlovlce.cz

legenda: ~ ~UC"'!O
sl 1· 3 vyplníSFDI ~=--===> ~ . - '"
sl 4· 5 vyplnípfljemce ~. ~~}~v1>

,\15~ '"sl. 5 pfíjemcevyplnívšechny nákladyakcedle smlouvyo dllo uhrazenéz vlastnichzdrojůprijemce c . ~
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S I~J- Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2018

Komentář k finančnímu vypořádání prostředku poskytnutých SFDI
v roce 2018

1. Předložení rozpisu těch globálních položek a podglobálnich položek,
jejichž podakce nemaji přiděleno číslo ISPROFOND nebo jiné identifikační číslo
a nejsou uvedeny v tabulce Č. 4, ve struktuře: Název globální položky, číslo
globální položky, kód. zdroj financování, zesmluvněno k 3 I. prosinci 2018,
poskytnuto SFDI k 31. prosinci 2018, čerpáno příjemcem k 31. prosinci 2018.
příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání a názvy jednotlivých podakci,
zdroj financování podakcí. čerpáno příjemcem na podakce:

/

I Nerelevantní I

2. U projektů financovaných z prostředků Komunitárnich programů na
projekt R/S COMEX, Crocodile 2 - investiční část, Crocodile 3 - investiční část
a C-ROADS - investiční část předložení podrobného přehledu aktivit, na které
byly finanční prostředky použity:

IN=~'~ I

Zodpovídá
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Jméno a pnjmení: Ing. Vladimíra Krutišová I iméno a Příimení: Mgr. Jaroslav Pošta

funkce: Projektový manažer funkce: Starosta obce Tuchlovice

tel.: 606689081 teL: 312657020

e-maíl: v.krutisova@seznam.cz e-mas: starosta@ou-tuchlovice.cz
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