Příloha č. 5 – vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace se stanoviskem OLH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE SE
STANOVISKEM OLH
Evidenční číslo
projektu (dle smlouvy o poskytnutí dotace)
Název programu

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na hospodaření v lesích

Příjemce dotace

Popis realizace (popište, jak byl podpořený
projekt zrealizován, kým, co vzniklo, co proběhlo v
rámci projektu; jaké jsou základní parametry projektu)

NERELEVANTNÍ, NEVYPLŇUJE SE

Skutečný začátek a konec realizace
Projektu

NERELEVANTNÍ, NEVYPLŇUJE SE

Smluvně stanovené náklady na projekt (dle smlouvy o
poskytnutí dotace)
Výše dotace
Podíl příjemce dotace
Celkové rozpočtové náklady projektu
Skutečně vynaložené náklady na projekt
Výše dotace
- z toho investiční dotace
- z toho neinvestiční dotace
Podíl příjemce dotace
- z toho investiční spoluúčast
- z toho neinvestiční spoluúčast
Celkové skutečné náklady projektu

Kč

%

-------------

NaN
NaN
100

Kč
----------------------------

%
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
100

U příjemců dotace, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní
příjemci dotace uvádějí náklady včetně DPH.

Vyúčtování zpracoval (jméno, tel.,e-mail)

V …………………

dne

Razítko, jméno/a a podpis/y statutárního zástupce/zástupců* ............................................
*Statutární zástupce svým podpisem potvrzuje pravdivost a správnost závěrečné zprávy.
*Razítko vyžadováno pouze u právnických osob a OSVČ.

24

Vyplňuje poskytovatel dotace:
Kontrolu závěrečné zprávy a vyúčtování provedl ............................................ dne ........................
(uveďte celé jméno a příjmení)

V …………………

dne

Podpis zástupce garanta : .........................

25

8

7

Označení
JPRL
10

Kód
vlastnictví

9
11

SLT
12

Dřevina
13

14 15

indikace
16

slovně

Předmět dotace

3. IČ (bylo-li přiděleno)

Datum
ukončení
prací
(měs./rok)
17
18

ha/km
19

ks

Počet technických
jednotek

4. ID Smlouvy

Celkem

20

Sazba
dotace v Kč

23. Dne

* vyplní vlastníci, kteří hospodaří dle LHO

22. V

24. Příjmení, jméno, titul

26. Č. licence dodavatele

25. Podpis

6. Strana přílohy

21

Požadovaná dotace v Kč

5. Zahájení prací (měsíc/rok)

1.b. LHC

1.a. LHP/LHO

27. Razítko odborného lesního hospodáře 28. Podpis žadatele a datum

Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu s lesním zákonem, LHP, příp. LHO, číselnou správnost uvedených údajů a že sadební materiál byl dodán osobou s platnou
licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin ( číslo této licence se uvede v Ř. 26 ).

Potvrzení odborného lesního hospodáře

Číslo
parcely*

Katastrální území
(název,číslo)

Vyplní žadatel

2. Datum narození (FO)

Příloha k závěrečné zprávě (finačního vypořádání dotace )
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích

POUČENÍ
k vyplnění Přílohy k závěrečné zprávě (finančního vypořádání dotace)
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
Ř.1.a. Uvede se datum a č. j., pod kterým byl schválen LHP nebo doba platnosti LHP
Ř.1.b. Uvede se číselný kód lesního hospodářského celku (šestimístný nebo čtyřmístný).
Ř. 4 ID Smlouvy
Sl. 7 Názvy jednotlivých katastrálních území se oddělí od sebe čárkou. Uvedení čísla a názvu
katastru není pro žadatele povinné v případě, že žadatel má samostatný LHP.
Sl. 8 Číslo parcely se uvádí podle současného katastru nemovitostí.
Sl. 9 Uvede se příslušný dvoumístný kód vlastnictví, který vyjadřuje vztah žadatele k parcele:
První místo - žadatel
1 jediný vlastník
2 spoluvlastník
3 nájemce
4 podnájemce
Druhé místo - identifikace vlastníka parcely
A fyzická osoba (nepodnikající)
B fyzická osoba (podnikatel)
C právnická osoba (podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
D sdružení bez právní subjektivity
E sdružení s právní subjektivitou
F stát
G obec
H vysoká škola
I církev, církevní řády a kongregace
J nadace, veřejně prospěšné společnosti apod.
K kraj
Sl.10 Označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa dle LHP nebo LHO
Sl.11 Vyplňuje se pouze u dotačního titulu (DT) u přirozené a umělé obnovy.
Uvede se dvoumístné číselné označení souboru lesních typů v souladu s LHP nebo LHO.
Sl.12 Vyplňuje se u DT přirozené a umělé obnovy, individuální ochrany,
poloodrostků a odrostků a oplocenek.
Sl.13,14,15 Vyplní se číselné indikace jednotlivých činností uvedených v Zásadách v příslušné
tabulce indikací příspěvků.
Sl.16 Uvede se zkráceně, výstižně předmět činnosti.
Sl.17 Uvede se datum ukončení prací, měsíc a rok (splnění předmětu příspěvku).
Sl.18 Výměra obnovy na 2 desetinná místa, délka oplocení na 3 desetinná místa, vždy se
zaokrouhlováním dolů.
Sl.19 Počet sazenic, poloodrostků a odrostků v ks.
Sl.26 Uvede se číslo licence dodavatele (posledního) od něhož byly sazenice lesních dřevin,
případně semena, použity ke splnění předmětu příspěvku.

