
  Komentář-finanční vypořádání 

MĚSTO Klatovy 
ADRESA: Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 
IČ: 00255661 
 

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 
V roce 2014 obdrželo město Klatovy dotace z následujících kapitol státního rozpočtu:  

• Všeobecné pokladní správy,  
• Ministerstva kultury ČR, 
• Ministerstva zemědělství ČR, 
• Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

Všechny výše uvedené dotace byly v průběhu roku 2014 řádně vyúčtovány, přičemž u následujících 
dotací nedošlo k úplnému vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, proto zasíláme na Váš účet 
vratku u těchto dotací: 

• ÚZ 98187 - Dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 41.662,87 Kč a 
• ÚZ 98348 - Dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 25.716,11 Kč. 

Celková vratka dotací v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem ve výši 67.378,98 Kč. 

ÚZ 29005 Dotace na úhradu neinvestičních nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 
ve výši 4.927,72 Kč byla na Váš účet vrácena již v průběhu roku 2014 (dne  29.12.2014). 

ÚZ34054 - V roce 2014 město Klatovy obdrželo dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci 
státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2014 ve výši 190.000 Kč pro poskytování příspěvků na obnovu nemovitých 
kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, která jsou 
kulturními památkami, na území města Klatovy. Kopii finančního vypořádání této dotace, které bylo 
v termínu zasláno Ministerstvu kultury ČR a které obsahuje tabulkový přehled poskytnutých 
příspěvků, zasíláme v příloze. Dotace byla zcela vyčerpána k 31.12.2014.  

Současně žádáme o doplatek účelových prostředků podle účelových znaků: 
ÚZ 13011 Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 ve výši 184.920,67 Kč. Odůvodnění je obsaženo v  příloze.  

Žádost o doplatek celkem ve výši 184.920,67 Kč.   

Současně v roce 2014 město Klatovy obdrželo z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
na základě rozhodnutí o poskytnutí doplatku neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů 
na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 
2013 částku doplatku ve výši 494.745,08 Kč. Tato částka byla využita na pokrytí výdajů souvisejících 
se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, které vznikly v roce 2013 a které převýšily dotaci 
poskytnutou v roce 2013.  

 

 

 

 



  Komentář-finanční vypořádání 

KOMENTÁŘ K POSKYTNUTÝM TRANSFERŮM Z ROZPOČTU KRAJE 

Tabulka č. 2a): Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí  
z rozpočtu kraje 

Tabula č. 2b): Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí 
 z rozpočtu kraje 
 
Z rozpočtu Plzeňského kraje byly v roce 2014 poskytnuty neinvestiční transfery (dotace) 
v celkové výši 1.081.157 Kč (viz tabulka č. 2a) a investiční dotace v celkové výši 495.000 Kč 
(viz tabulka č. 2b), které byly do konce roku 2014 přijaty do rozpočtu města Klatovy.  

Všechny tyto dotace byly beze zbytku vyčerpány, jednotlivé odbory Městského úřadu 
v Klatovech provedly jejich vyúčtování, s výjimkou investiční dotace na zpracování projektové 
dokumentace projektu s názvem „DÚR – Vodovod Dehtín“ ve výši 55.000 Kč, kterou je město 
povinno vyčerpat do stanoveného termínu realizace, tj. do 31.05.2015.  

 

 

 
 
V Klatovech dne 30.01.2015    vyhotovil,  podpis,  razítko 

Ing. Hana Chalupová  
       vedoucí finančního odboru 
       Městský úřad Klatovy 
       telefon č.: 376 347 242   
       e-mail: hchalupova@mukt.cz 



Kraj: Plzeňský Tabulka č. 2a)
Obec, DSO: Město Klatovy

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a DSO  kraje Výše transferů schválených 
zastupitelstvem k 31. prosinci 2014

Výše skutečně poskytnutých 
transferů k 31. prosinci 2014 

1 2 3
Prodejní stánek IC - pořízení prodejního stánku (3 x 3 m) 10 10

AVON - pochod proti rakovině prsu 30 30
Příspěvek na potřeby JSDHO 24,132 24,132
Výměna střešního pláště HIFI CLUBu Klatovy 70 70
Stavební úpravy čp. 148 Klatovy (škola jezuitská latinská) - 
oprava stropní konstrukce - 2. etapa

100 100

Poskytování sociální služby pečovatelská služba pro 
příspěvkovou organizaci města - Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy

193 193

Výkon regionálních funkcí Městské knihovny Klatovy 522,152 522,152
Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 131,873 131,873
Kraj celkem 1081,157 1081,157

Vypracoval:                                         Schválil:           Datum: Razítko úřadu:
(příjmení, telefon, podpis)                  (příjmení, telefon, podpis) Mgr. Rudolf Salvetr
Hana Chalupová starosta města
376 347 242 30.1.2015

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí 
z rozpočtu kraje



Kraj: Plzeňský Tabulka č. 2b)
Obec, DSO: Město Klatovy

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí  a DSO kraje Výše transferů schválených 
zastupitelstvem k 31. prosinci 2014

Výše skutečně poskytnutých 
transferů k 31. prosinci 2014 

1 2 3
DÚR - Vodovod Dehtín 55 55
DÚR - retenční nádrže na Stoce "A" a "B" před ČOV Klatovy 30 30
Smíšená cyklostezka Klatovy - Beňovy 80 80
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního stadionu, Klatovy 200 200

Rozšíření místní komunikace Kydliny - Program stabilizace a 
obnovy venkova

130 130

Kraj celkem 495 495

Vypracoval:                                         Schválil:           Datum: Razítko úřadu:
(příjmení, telefon, podpis)                   (příjmení, telefon, podpis) Mgr. Rudolf Salvetr
Hana Chalupová starosta města
376 347 242 30.1.2015

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí
 z rozpočtu kraje



Kraj: Plzeňský Tabulka č. 2c)
Obec, DSO: Město Klatovy

(v tis. Kč)

Příjemce Výše schválené 
půjčky nebo NFV

Skutečnost 
k 31. prosinci 2014

Účel použití

1 2 3 4
Město Klatovy 0 0

Kraj celkem

Vypracoval: Schválil: Datum: Razítko  úřadu:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)
Hana Chalupová Mgr. Rudolf Salvetr 30.1.2015

376 347 242 starosta města

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje



Kraj:Plzeňský Tabulka č. 2d)
Obec, DSO: Město Klatovy

(v tis. Kč.)

Příjemce Výše schválené půjčky 
nebo NFV

Skutečnost 
k 31. prosinci 2014

Účel použití

1 2 3 4
Město Klatovy 0 0

Kraj celkem

Vypracoval: Schválil: Datum: Razítko  úřadu:
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)
Hana Chalupová Mgr. Rudolf Salvetr 30.1.2015
376 347 242 starosta města

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje


	Komentář - finanční vypořádání dotací
	tabulky_c.2a__2b__2c__2d__2014

