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Tabulka Č. 2

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2018

Investiční výdaje

Příjemce: Obec Tuchlovice

ISPROFIN I Zdroj Zesmluvněno Poskytnuto SFOI Čerpáno
Přijemce vrátí SFOI

Název akce v rámci finančniho
ISPROFONO fln. 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, chodnfk 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

- -------- -- - ------ - --- -- -
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-mail: slarosta@ou-tuchlovice.cz

legenda: ~UCH~~ O~
sl. 1 - 5 vyplní SFDI ~~'~~fJ~sl. 6 vyplní příjemce k 31.12.2018 skutečně proplacené výdaje a u akcí OPD také výši zálohově poskytnutých ex-ante plateb.

. ~~ ~sl. 7 se vyplní automaticky zadaným vzorcem ~1b:" :\."!>.c4~ .OOB'}:Jio "\~i5'

tJÁV'?--~ 7AVĚ~CNdwo UeTu. '-""
vod";' a razl BiJ,m;;'#VťfVf.&E.N : 10.G. J.o;fq SE.'l!r-rCiT: J{;. c. 201/9

lpracovino AP/kati EIIIdence 5F[)j • -'U (442) Tvorbo I_k pro f1l1ilnčnlV'fIKlI"d6nI. posIl •• 1emailem. uIotonl p/iIoI1lcmdPriloht] Eo<pon•• ino 04 01.2018 '4.22

~c~vl'fl-ENO Cri: Q)fJE.: ic. G.Lul/q Vl(VE(;ENO: ~·~·J-049 [Ev!YClTo .'



~~V<KH}.ÁVirpE(;NÉHo t/čTfA
vI.{ VŠ(EN. 10. G ,2..0119
~E;:J !t4T: 1 C ,C· L.J4cr

&CA-fV~l-EtJO Ol.'J)JJf::){; -G . t-o/lq

SI~:fElj....-.._? .
Tabulka Č. 3

Finančnf 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 místa~- - -~
Číslo účtu příjemce: 2006-2222141/0710

Úrok 2018 Připsaná částka úroků na účet Datum odepsáni úroků z ůčtu
pfijemce 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

záři 0,00

řijen 0,00

listopad 0,00

prosinec 0.00

Celkem 0,00

Zl- -----_ ..
jméno a přijmen!: Ing. Krutišová
funkce: projektový manažer

tel.: 606689081

e-mail: v.krutisova@seznam.cz

Mgr. Jaroslav Pošta

starosta

312657020

e-mail: starosta@ou-tuchlovice.cz

legenda:
tabulku vyplni příjemce
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Tabulka Č. 6

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2018

Příspěvky dle zák. č. 10412000 Sb., § 2, odst. 1, písmo d) - průzkumné práce, e) - bezpečnost, f) - cyklostezky, I) - multimodální překladiště, m)
- křížení, p) - vybaveni letišť

Příjemce: Obec Tuchlovice

v Kč na dvě desetinná mlsta

ISPROFINI
Cerpáno

Čerpáni vlastnich (jIných) Čerpáno
Kód Název akce k 31.12.2018

ISPROFOND
zeSFDI

zdrojů k 31.12.2018 celkem

1 2 3 4 5 6=4+5

5217510276 60 Tuchlovice - Slovanka. chodnik poděl 11/606 2400576.69 599679.31 3000256.00

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 pfljmenl: Mgr. Jaroslav Pošta

funkce: projektový manažer funkce' starosta

tel.: 606689081 tel.: 312657020
e-mail: v.krutisova@seznam.cz e-maít starosta@ou-tuchlovice.cz
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S I~J- Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDl v roce 2018

Komentář k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých SFDI
v roce 2018

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

I Nerelevantní I

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

[N=Io._ I

Zodpovídá
'l.nd~U"d'~ ~n.ctI.UI.LinjlU~U ;

Jméno a p/ijmeni: Ing. Vladimíra Krutišová I iméno a p/iimeni: Mgr. Jaroslav Pošta

funkce: Projektový manažer funkce: Starosta obce Tuchlovice

tel.: 606689081 tel.: 312657020

e-mail: v.krutisova@seznam.cl e-mail: starosta@ou-tuchlovice.cl
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