
  Komentář-finanční vypořádání 

 

OBEC:  Město Klatovy 

ADRESA: Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 

IČO: 00255661 

          KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2015: 

Město Klatovy v roce 2015 obdrželo prostřednictvím kraje účelové dotace z následujících 

kapitol státního rozpočtu:  

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí  

ÚZ 13011 – Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 – vratka dotace ve výši 850.591,84 Kč byla zaslána na účet 

kraje dne 26.01.2016. V tabulce finančního vypořádání není uveden doplatek dotace za rok 2014 

ve výši 184.920,67 Kč, který není předmětem finančního vypořádání, neboť se jedná o dotaci, která 

byla městu poskytnuta následně ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které město hradilo ze svých 

prostředků. Podrobnější komentář k finančnímu vypořádání této dotace je uveden v Příloze. 

ÚZ 13015 – Dotace na výkon sociální práce – vratka dotace ve výši 365.760,04 Kč byla zaslána na účet 

kraje dne 22.01.2016.  

2. Ministerstvo dopravy ČR  

ÚZ 27003 – Dotace na doplnění finančních zdrojů na úhradu pořízení zařízení na skenování pro 

potřeby aplikace Centrálního registru vozidel. Dotace byla v plné výši vyčerpána.  

3. Ministerstvo zemědělství ČR  

ÚZ 29004 - Neinvestiční dotace dle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon) a dle vyhlášky MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory 

na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad nákladů -  

dotace byla v plné výši vyčerpána.  

ÚZ 29008 - Neinvestiční dotace v souladu § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 287/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a dle vyhlášky MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu 

nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. 

Dne 18.06.2016 byla na účet kraje vrácena částka ve výši 12.773,00 Kč z poskytnuté dotace na úhradu 

výkonu odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2015 z důvodu chybného uvedení počtu dnů 

z předcházejícího čtvrtletí.  

4. Ministerstvo školství, kultury a cestovního ruchu ČR 

ÚZ 33058 – Neinvestiční dotace v oblasti podpory 1. Zvyšování kvality ve vzdělávání pro: 

• Masarykovu základní školu Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 ve výši 390.372 Kč, 

• Základní školu Klatovy, Čapkova ul. 126 v celkové výši 679.520,00 Kč, 

• Základní školu Klatovy, Plánická ul. 194 v celkové výši 431.136,00 Kč.  



  Komentář-finanční vypořádání 

Všechny poskytnuté dotace jsou uvedeny v Příloze 7 část B), neboť byly částečně (ve výši 85 %) 

financovány z Evropského sociálního fondu (ESF).  Všechny tyto dotace byly v roce 2015 v plné výši 

vyčerpány.  

5. Ministerstvo kultury ČR 

ÚZ 34070 - Program Knihovna 21. století, projekt Městské knihovny Klatovy, příspěvkové organizace 

města "Nákup zvukových knih" ve výši 10.000,00 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána Městskou 
knihovnou Klatovy, příspěvkovou organizací města.  

ÚZ 34544 – program Veřejné informační služby knihoven VISK, projekt „Přechod na Clavius MARC21“ 

ve výši 56.000,00 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána Městskou knihovnou Klatovy, příspěvkovou 

organizací města.  

Kromě výše uvedených dotací, které byly poskytnuty transferem přes účet kraje, byly přímo na účet 

města z rozpočtu Ministerstva kultury ČR poskytnuty následující dotace: 

• ve výši 150.000,00 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón v roce 2015 na obnovu nemovitých a movitých 

kulturních památek na území města Klatovy, která zohledňuje i prémii ve výši 

100.000,00 Kč za umístění města Klatovy na 1. místě krajského kola v soutěži o Cenu 

za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón za rok 2014.  

• ve výši 422.000,00 Kč na obnovu nemovité kulturní památky – areálu kaple 

sv. Michaela Archanděla v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její 

souhrnné památkové hodnoty: obnova ohradní zdi – I. etapa a další související práce.  

 

6. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Přímo na účet města vedený u České národní banky byla přijata dotace na od Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR na v celkové výši 151.273,00 Kč na pořízení bikeboxů a stojanů na kola z projektu 

„Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu Klatovy“.  

Za rok 2015 město Klatovy nežádá o doplatek účelových dotačních prostředků.  

 

 

 

V Klatovech dne 02.02.2016     Ing. Hana Chalupová    

        telefon č. 376 347 242 

        e-mail: hchalupova@mukt.cz 

Přílohy:  

Komentář k finančnímu vypořádání dotace OSPOD za rok 2015 – ÚZ 13011 


