Přehled přijatých dotací v roce 2019
Výše přijaté
dotace

Účel dotace
Průtoková dotace určená pro PO MŠ

355 668,- Kč

- projekty využívající zjednodušené vykazování

Volby do Evropského parlamentu konané
29 000,- Kč 24. a 25.5.2019
17 500,- Kč Vybavení pro JSDH – tlakové hadice
1 926 184,- Kč Atletická dráha
172 900,- Kč Výkon státní správy

Poskytovatel

K vrácení

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR přes KÚ
Ministerstvo financí ČR přes KÚ

0,- Kč
1 496,- Kč

Olomoucký kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

0,- Kč
0,- Kč

Ministerstvo financí ČR přes KÚ

0,- Kč

v roce 2019 byly Obci Nová Hradečná poskytnuty tyto dotace :
1)

neinvestiční průtoková dotace pro PO MŠ ve výši 355 668,- Kč ÚZ 33063

- dotace byla obci poskytnuta na základě dopisu z MŠMT ČR prostřednictvím kraje a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- na účet obce ( ČNB) dotace přišla dne 11.3.2019 prostřednictvím Olomouckého kraje : položka 4116
- dotace byla poskytnuta pro PO MŠ na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekty
využívající zjednodušené vykazování nákladů
- dotace byla z účtu obce přeposlaná na účet PO MŠ 27.3.2019
- finanční vypořádání dotace se za rok 2019 nedělá, protože projekt stále pokračuje
2)

neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu konané 24.-25.5.2019 ve výši 29 000,- Kč ÚZ 98348

- dotace byla obci poskytnuta na základě dopisu Ministerstva financí ČR přes KÚ Ol.kraje
- na účet obce ( ČNB) dotace přišla dne 7.5.2019 z účtu Olomouckého kraje : položka 4111
- dotace byla poskytnutá na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu konané 24. - 25.5.2019
- dotace byla vyčerpaná ve výši 27 504,- Kč a nevyčerpaná částka 1 496,- Kč bude vrácena na účet KÚ dne 27.1.2020 a to na
základě předloženého finančního vypořádání za rok 2019
- za poskytnutou dotaci byly uhrazeny výdaje související s konáním voleb do Evropského parlamentu konané 24.-25.5.2019
- finanční vypořádání neinvestiční dotace – příloha č.7 část A bylo na KÚ odesláno datovou schránkou dne 22.1.2020
3)

neinvestiční dotace na pořízení tlakových hadic ve výši 17 500,- Kč ÚZ 00415

- dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy a poskytnutí dotace z Olomouckého kraje
- na účet obce (ZBÚ) dotace přišla dne 7.6.2019 z účtu Olomouckého kraje : položka 4122
- dotace byla poskytnuta na pořízení tlakových hadic
- dotace byla vyčerpána ve výši 17 500,- Kč
- za poskytnutou dotaci byly pořízeny požární tlakové hadice
- finanční vypořádání a závěrečná zpráva bylo předloženo přímo Olomouckému kraji dle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
dne 26.7.2019
4)

investiční dotace na vybudování Atletické dráhy pro mladé atlety ve výši 1 926 184,- Kč ÚZ 17928

- dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a to po předložení
zaplacených uznatelných výdajů
- na účet obce (ČNB) dotace přišla dne 28.6.2019 z účtu MMR ČR : položka 4216
- dotace byla poskytnuta na vybudování Atletické dráhy pro mladé atlety
- dotace byla vyčerpána ve výši 1 926 184,- Kč
- za poskytnutou dotaci byla vybudovaná Atletická dráha pro mladé atlety
- závěrečná zpráva byla předložená přímo na MMR ČR dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 2.9.2019
- finanční vypořádání dotace – příloha č.3 část A bylo na MMR odesláno dne 21.11.2019
5)

příspěvek na výkon státní správy ve výši 172 900- Kč bez ÚZ
dotace nepodléhá finančnímu vypořádání

