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KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2017 

Město Klatovy v roce 2017 obdrželo prostřednictvím kraje účelové dotace z následujících 

kapitol státního rozpočtu:  

1. Všeobecná pokladní správa  

ÚZ 98008 – neinvestiční dotace Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou 

fází volby prezidenta České republiky. Poskytnutá dotace ve výši 30.000,00 Kč nebyla v plné výši 

vyčerpána. Vratka dotace ve výši 3.652 Kč byla odeslána na účet Plzeňského kraje dne 31.01.2018. 

ÚZ 98071 – účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2017. Dotace byla městu Klatovy poskytnuta 

v celkové výši 512.596 Kč, skutečné výdaje však činily 551.667,71 Kč. V důsledku toho je žádáno 

Ministerstvo financí ČR o doplatek této dotace v částce 39.071,71 Kč – viz odůvodnění níže.  

ÚZ 98074 – účelová dotace na výdaje spojené s novými volbami do zastupitelstva městyse Čachrov 

konané dne 20. května 2017 ve výši 10.000 Kč nebyla městem Klatovy vůbec čerpána. Vratka v plné 

výši 10.000 Kč byla na účet Plzeňského kraje odeslána dne 31.01.2018.  

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

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

sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2017 byl přijat na účet města doplatek dotace za rok 2016 

ve výši 311.658,06 Kč, který se v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., 

o finančním vypořádání, považuje za finančně vypořádaný. Současně město Klatovy v roce 2017 

obdrželo dotaci na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě 

sociálně-právní ochrany dětí na rok 2017 v celkové výši 6.985.000 Kč, která byla poskytnuta ve dvou 

splátkách – 1. splátka ve výši 4.179.610 Kč a 2. splátka ve výši 2.805.390 Kč. Město z této dotace 

vyčerpalo celkovou částku 6.220.103,44 Kč. Dne 01.12.2017 byla na účet Plzeňského kraje zaslána 

vratka dotace ve výši 300.000 Kč. K vrácení ještě zbývá částka ve výši 464.896,56 Kč, která byla 

odeslána na účet Plzeňského kraje dne 29.01.2018. Důvodem plného nedočerpání poskytnuté dotace 

je skutečnost, že po celý kalendářní rok 2017 nebyl plně naplněn personální stav na oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí, takže vykázané personální výdaje nedosáhly předpokládané výše.  

ÚZ 13015 – Dotace na výkon sociální práce pro rok 2017 – poskytnutá dotace ve výši 815.978,00 Kč 

nebyla vyčerpána v plné výši. Vratka dotace ve výši 53.551,30 Kč byla zaslána na účet kraje 

dne 29.01.2018 
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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 

za II. pololetí 2016 v částce 1.850 Kč byla v plné výši vyčerpána.  

ÚZ 29008 - Neinvestiční dotace v souladu § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 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, v celkové 

výši 1.001.718 Kč byla v plné výši vyčerpána.  

ÚZ 29516 - Investiční dotace dle § 26 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon) na úhradu investičních nákladů na zpracování lesních hospodářských 

osnov Klatovy - Nýrsko 2 – doplatek ve výši 433.617 Kč. Dne 14.12.2017 byla realizována vratka 

dotace ve výši 0,04 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána.  

 

4. Ministerstvo kultury ČR 

ÚZ 34070 - Program „Knihovna 21. století“ podpořil následující projekty Městské knihovny Klatovy:  

• „Do knihovny za regionálními autory“ určeného na úhradu honorářů ve výši 15.000 Kč, 

• „Nákup hlavolamů do dětského oddělení“ na nákup materiálů (hlavolamy a logické hry) 

v celkové výši 10.000 Kč 

• „Rozšíření a aktualizace fondu zvukových knih“ na pořízení licence KTN ve výši 10.000 Kč. 

Všechny dotace byly v plné výši vyčerpány. 

ÚZ 34053 – program Veřejné informační služby knihoven VISK 3 na projekt Městské knihovny Klatovy 

„ Zahájení výpůjček e-knih“, startovací balíček e-Reading (400 e-knih) v částce 19.000 Kč. Dotace byla 

v plné výši vyčerpána. 

Přímo z rozpočtu Ministerstva kultury ČR město Klatovy v roce 2017 obdrželo následující dotace: 

• v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností“ na obnovu nemovité kulturní památky – areálu kaple sv. Michaela Archanděla 

rejstř. č. ÚSKP 19459/4-2648, kú Klatovy, okres Klatovy, kraj Plzeňský v rozsahu těchto prací 

podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova ohradní zdi – III. etapa 

a další související práce ve výši 390.000 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána. 

• v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón v roce 2017 ve výši 400.000 Kč + 100.000 Kč za krajské vítězství v soutěži Cena za nejlepší 

přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok 2016 s tím, 

že 19.000 Kč nebylo čerpáno. Ve zbytku byla dotace v plné výši vyčerpána.  

 

5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

V roce 2017 obdrželo město Klatovy neinvestiční dotaci pro Mateřskou školu Klatovy jako průtokový 

transfer z programu „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 

1. stupně s počtem tříd do pěti na projekt „Zabezpečení MŠ Národních mučedníků 192“ ve výši 

80.000 Kč. Z důvodu nedočerpání částky na bezpečnostní audit byla dne 04.12.2017 realizována 

vratka ve výši 12.560 Kč. Ve zbývající výši byla dotace zcela vyčerpána.  
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V roce 2017 město rovněž obdrželo průtokový transfer z MŠMT spolufinancovaný z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ pro své školské řízené organizace na následující projekty: 

• Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 v celkové výši 2.145.279 Kč s tím, že v roce 2017 byla 

poukázána na účet města, resp. MŠ záloha dotace ve výši 60 %, tj. v částce 1.287.167,40 Kč. 

Datum ukončení fyzické realizace projektu je stanoven na 05.09.2018.  

• Školní poradenské pracoviště pro Základní školu Klatovy, Čapkova 126 v celkové výši 

1.335.803 Kč s tím, že v roce 2017 byla poukázána na účet města, resp. ZŠ záloha dotace 

ve výši 60 %, tj. v částce 801.481,80 Kč. Datum ukončení fyzické realizace projektu je 

stanoven na 31.08.2018.  

• Škola v Podhůrčí – Základní škola Klatovy, Tolstého 765 v celkové výši 1.495.175 Kč s tím, 

že v roce 2017 byla poukázána na účet města, resp. ZŠ záloha dotace ve výši 60 %, tj. v částce 

897.105 Kč. Datum ukončení fyzické realizace projektu je stanoven na 31.08.2019.  

• Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků – Základní škola Klatovy, Plánická 194 v celkové 

výši 1.724.462 Kč s tím, že v roce 2017 byla poukázána na účet města, resp. ZŠ záloha dotace 

ve výši 60 %, tj. v částce 1.034.677,20 Kč. Datum ukončení fyzické realizace projektu 

je stanoven na 20.08.2019.  

• Vzdělávání – Masarykova základní škola Klatovy v celkové výši 1.249.455 Kč s tím, že v roce 

2017 byla poukázána na účet města, resp. ZŠ záloha dotace ve výši 60 %, tj. v částce 

749.673 Kč. Datum ukončení fyzické realizace projektu je stanoven na 30.06.2019 

S ohledem na datum ukončení realizace výše uvedených projektů, bude finanční vypořádání dotace 

provedeno následně – za rok, ve kterém došlo k ukončení projektů. 

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ ZA ROK 2017 

Žádáme o doplatek překročených výdajů podle účelových znaků (zdůvodnění): 

ÚZ  98071   39.071,71 Kč  

Žádost o doplatek dotace Ministerstva financí ČR určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním 

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října 2017, 

ve výši 39.071,71 Kč. Oproti stejným volbám v roce 2013 byla městu Klatovy poskytnuta nižší dotace 

– v roce 2013 ve výši 599.000 Kč, zatímco v roce 2017 pouze ve výši 512.596 Kč. I když se podařilo, 

oproti předchozím volbám, částečně snížit celkové náklady, které v roce 2013 činily 559.117,06 Kč, 

zatímco v roce 2017 částku 551.667,71 Kč, snížení částky poskytnuté dotace nepostačuje k jejich 

plnému pokrytí. Důvodem je jednak obecné zvýšení nákladů, jak na pronájem místností, tak 

především personálních. Došlo ke zvýšení stravného a také u refundací je patrný nárůst mezd. Díky 

většímu zájmu politických subjektů došlo též k navýšení počtu členů okrskových volebních komisí. 

Celkem   39.071,71 Kč 

 

V Klatovech  dne 31.01.2018                  Ing. Hana Chalupová 

telefon: 376 347 242  

  e-mail: hchalupova@mukt.cz 

 


