Příloha č. 5

Formulář Etapová zpráva individuální dotace z rozpočtu města
Jindřichův Hradec na podporu výstavby technické a dopravní
infrastruktury
Příjemce:
Název/Jméno a příjmení
IČ
Bydliště
fyzické osoby
nebo
sídlo
právnické
osoby

DIČ

Datum narození

Tel.

Email:

Ulice
a
číslo
popisné
Obec, PSČ
Kontakt

Název projektu

Příjemce finanční podpory je/není plátcem DPH.

Příjemce podpory je plátcem DPH a nemá zákonný nárok na odpočet DPH.

Finanční rámec (rozpočet projektu)
Částka uvedená v žádosti

Skutečná výše v Kč

Vodovodní řad
Kanalizační řad (splašková)
Dešťová kanalizace
Chodník, komunikace
Veřejné osvětlení
Celkové náklady projektu
(v Kč)
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Komentář k případným rozdílům:

Naplnění účelu
Jednotka
Vodovodní řad
Kanalizační
řad
(splašková)
Dešťová kanalizace
Chodník, komunikace
Veřejné osvětlení

Očekávaný výsledek

Skutečný výsledek

bm
bm
bm
m2
ks

Komentář: (uveďte například p. č. pozemků dotčených stavbou infrastruktury)

Dodržení technických parametrů dle projektové dokumentace
Prohlašuji, že byly/nebyly* dodrženy technické parametry uvedené ve schválené projektové
dokumentaci, která byla přílohou žádosti o poskytnutí finanční podpory.
Komentář:

*nehodící se škrtněte.
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Soupiska předkládaných daňových dokladů (faktur)*
Číslo faktury
xx/2016

vystavená
dne
dd.mm.rrrr

DUZP

Částka bez DPH

DPH

Částka včetně DPH

xx

xx

xx

uhrazená dne

dd.mm.rrrr

Celkem
*Uveďte veškeré účetní doklady vztahující se k etapě
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Příloha:
1) Kopie účetních dokladů s podklady včetně doložení účelu (soupis provedených prací a
dodávek);
2) Kopie dokladů prokazujících úhradu účetních dokladů (výpisy z účtu);
3) Ověřená kopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí, resp. kolaudačního souhlasu na
všechny vybudované objekty infrastruktury;
4) Originál projektové dokumentace skutečného provedení kolaudovaných objektů;
5) Originál digitálního zaměření kolaudovaných objektů;
6) Fotodokumentace pořízená v průběhu a po ukončení stavebních prací.

V …………………………………., dne ………………………………..

……………………………………………………
podpis příjemce
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Formulář Žádosti o platbu - individuální dotace z rozpočtu města
Jindřichův Hradec na podporu výstavby technické a dopravní
infrastruktury
Příjemce:
Název/Jméno a příjmení
IČ
Bydliště
fyzické osoby
nebo
sídlo
právnické
osoby

DIČ

Datum narození

Tel.

Email:

Ulice
a
číslo
popisné
Obec, PSČ
Kontakt

Název projektu

Celkové uznatelné náklady etapy (v Kč):
Požadovaná výše dotace (v Kč):

V …………………………………., dne ………………………………..

……………………………………………………
podpis příjemce
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