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KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2018 

Město Klatovy v roce 2018 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 konáním 

voleb prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo). 

Dotace byla městu Klatovy poskytnuta v celkové výši 630.840,00 Kč, skutečné výdaje však činily 

699.241,67 Kč. V důsledku toho je žádáno Ministerstvo financí ČR o doplatek této dotace v částce 

68.401,67 Kč – viz odůvodnění níže.  

ÚZ 98187 – účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR 

a do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018. Poskytnutá dotace ve výši 

1.275.000,00 Kč nebyla v plné výši vyčerpána. Vratka dotace ve výši 158.697,10 Kč byla odeslána 

na účet Plzeňského kraje dne 29.01.2019. 

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

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

sociálně-právní ochrany dětí. Město Klatovy v roce 2018 obdrželo dotaci na pokrytí výdajů na činnosti 

vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2018 

v celkové výši 6.930.000,00 Kč, která byla poskytnuta ve dvou splátkách – 1. splátka ve výši 

3.492.500,00 Kč a 2. splátka ve výši 3.437.500,00 Kč. Město z této dotace vyčerpalo celkovou částku 

6.452.311,73 Kč. Vratka ve výši 477.688,27 Kč byla odeslána na účet Plzeňského kraje 

dne 29.01.2019. 

ÚZ 13015 – Dotace na výkon sociální práce pro rok 2018. Poskytnutá dotace ve výši 801.111,00 Kč 

nebyla vyčerpána v plné výši. Vratka dotace ve výši 3.656,00 Kč byla zaslána na účet kraje 

dne 29.01.2019.  

3. Ministerstvo kultury ČR 

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

• „Čtení je IN“ určeného na autorská čtení a workshopy ve výši 22.000,00 Kč, 

• „Lekotéka“ na nákup pomůcek pro handicapované děti v celkové výši 15.000,00 Kč.  

Všechny tyto dotace byly v plné výši vyčerpány. 
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ÚZ 34070 - Dotace Ministerstva kultury ČR z programu "Podpora regionálních kulturních tradic - 

Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) 

na projekt "Koncert ke 100. výročí založení České republiky - písňový recitál Dagmar Peckové" 

pro Městské kulturní středisko Klatovy v celkové výši 20.000,00 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána.  

ÚZ 34070 - Dotace Ministerstva kultury ČR z dotačního programu "Podpora regionálních kulturních 

tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) 

na projekt "Varhanní koncert k 100. výročí vzniku Československa" pro město Klatovy v celkové výši 

10.000,00 Kč, která byla plně vyčerpána.  

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

„Rozšíření PC učebny o nové notebooky a tablety“ na pořízení 5 ks notebooků, 5 ks tabletů 

s příslušenstvím a dataprojektoru v celkové částce 95.000,00 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána. 

Přímo z rozpočtu Ministerstva kultury ČR obdrželo město Klatovy v roce 2018 dotaci v rámci Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 v celkové 

výši 500.000,00 Kč s tím, že 141.000,00 Kč nebylo čerpáno. Od výměny střešní krytiny objektu čp. 36/I 

ve vlastnictví společnosti INVEST TEL, s. r. o. bylo nakonec ustoupeno a částka ve výši 141.000,00 Kč 

byla vrácena na depozitní účet Ministerstva kultury v České národní bance dne 25.01.2019.  

 

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

V roce 2018 obdrželo město Klatovy neinvestiční dotace jako 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 2.145.279,00 Kč s tím, že v roce 2018 

byl poukázán na účet města, resp. MŠ doplatek dotace ve výši 40 % v částce 858.111,60 Kč. 

Datum ukončení fyzické realizace projektu byl stanoven na 05.09.2018. Od 01.09.2018 

je realizován nový projekt „Mateřská škola jako pestrobarevný svět“ v rámci Výzvy Šablony II 

s ukončením dne 31.08.2020 v celkové výši 2.431.916,00 Kč, která byla v plném rozsahu 

poukázána na účet ZŠ prostřednictvím účtu města  v roce 2018.  

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

1.335.803 Kč s tím, že v roce 2018 byl poukázán na účet města, resp. ZŠ doplatek dotace 

ve výši 40 %, tj. v částce 534.321,20 Kč. Datum ukončení fyzické realizace projektu byl 

stanoven na 31.08.2018. Od 01.09.2018 je realizován pro školu nový projekt v rámci Výzvy 

Šablony II  s názvem „Školní kluby“ v celkové výši 1.962.975,00 Kč, která byla v plném rozsahu 

poukázána na účet ZŠ prostřednictvím účtu města v roce 2018. 

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

že v roce 2018 byl poukázán na účet města, resp. ZŠ doplatek dotace ve výši 40 %, tj. v částce 

598.070,00 Kč. Datum ukončení fyzické realizace projektu je stanoven na 31.08.2019. 

V průběhu ledna 2019 byla realizována vratka části dotace ve výši 85.673,00 Kč z důvodu 

změny projektu týkající se změny rozsahu aktivit a s tím související snížení částky přiznané 

dotace.  
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• „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků“ pro Základní školu Klatovy, Plánická 194 

v celkové výši 1.724.462 Kč s tím, že v roce 2018 byl poukázán na účet města, resp. ZŠ 

doplatek dotace ve výši 40 % v částce 689.784,80 Kč. Datum ukončení fyzické realizace 

projektu je stanoven na 20.08.2019.  

• „Vzdělávání“ pro Masarykovu základní školu Klatovy v celkové výši 1.249.455 Kč s tím, 

že v roce 2018 byl poukázán na účet města, resp. ZŠ doplatek dotace ve výši 40 % v částce 

499.782,00 Kč. Datum ukončení fyzické realizace projektu je stanoven na 30.06.2019 

Na základě informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bude finanční vypořádání výše 

uvedených dotací provedeno v roce 2019. 

 

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ ZA ROK 2018 

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

ÚZ  98008   68.401,67 Kč 

Žádost o doplatek neinvestiční dotace Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů souvisejících 

s konáním voleb prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. a 27. ledna 2018 

(II. kolo) ve výši 68.401,67 Kč. Částka poskytnuté dotace nepostačuje k  plnému pokrytí realizovaných 

výdajů. Důvodem je zejména konání dvou kol voleb, se kterým souvisí dvojnásobné výdaje 

na pronájmy místností a techniky, a rovněž personální výdaje, kdy došlo ke zvýšení stravného a také 

u refundací je patrný nárůst mezd. Vzhledem k většímu zájmu politických subjektů o účast jejich 

zástupců ve volebních komisích, došlo v některých okrscích k navýšení počtu členů okrskových 

volebních komisí. 

Celkem   68.401,67 Kč 

 

V Klatovech  dne 30.01.2019                  Ing. Hana Chalupová 

telefon: 376 347 242  

  e-mail: hchalupova@mukt.cz  

 



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3: MFČR-VPS

Kapitola1: 398 - Všeobecná pokladní správa

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2018

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2018

Předepsaná výše 
vratky dotace a 

návratné finan ční 
výpomoci p ři 

finan čním 
vypo řádání

a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

A.1 Dotace celkem 1 905 840,00 Kč 0,00 Kč 1 747 142,90 Kč 158 697,10 Kč

v tom: jednotlivé dotační tituly

Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním 
voleb prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. 
ledna 2018 a 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

98008 MF-53/2018/1201 630 840,00 Kč 0,00 Kč 630 840,00 Kč 0,00 Kč

Dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu 
Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí konané ve 
dnech 5. a 6. října 2018

98187 MF-21343/2018/1201 1 275 000,00 Kč 0,00 Kč 1 116 302,90 Kč 158 697,10 Kč

Sestavil: Hana Chalupová Kontroloval:

Datum a podpis: 29.01.2019 Datum a podpis: 29.1.2019

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prost řednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A.  Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ing. Rostislav Klemsa



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3: Ministerstvo kultury ČR

Kapitola1: 334 - Ministerstvo kultury

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2018

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2018

Předepsaná výše 
vratky dotace a 

návratné finan ční 
výpomoci p ři 

finan čním 
vypo řádání

a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

A.1 Dotace celkem 162 000,00 Kč 0,00 Kč 162 000,00 Kč 0,00 Kč

Program: Podpora regionálních kulturních tradic - 
Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 
spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993), projekt: 
Koncert ke 100. výročí založení České republiky - 
písňový recitál Dagmar Peckové

ÚZ 34070
MK-S 8251/2018 - 

ORNK
20 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč

Program: Podpora regionálních kulturních tradic - 
Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 
spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993), projekt: 
Varhanní koncert k 100. výročí vzniku 
Československa

ÚZ 34070
MK-S 8217/2018 - 

ORNK
10 000,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Program: Knihovna 21. století (K21), projekt: 
Lekotéka

ÚZ 34070
č. j. 3-137/MK-S 
2619/2018 OULK

15 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Program: Knihovna 21. století (K21), projekt: Čtení 
je IN

ÚZ 34070
č. j. 3-138/MK-S 
2621/2018 OULK

22 000,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč

Program: Veřejné informační služby knihoven (VISK 
3), projekt: Rozšíření PC učebny o nové notebooky 
a tablety

ÚZ 34053
č. j. 245/MK-S 

2301/2018 OULK
95 000,00 Kč 0,00 Kč 95 000,00 Kč 0,00 Kč

Sestavil: Hana Chalupová Kontroloval:

Datum a podpis: 25.01.2019 Datum a podpis: 29.1.2019

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypo řádání dotací poskytnutých p říjemcům prost řednictvím kraje ze státního rozpo čtu nebo státních finan čních aktiv

Část A.  Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ing. Václav Chroust, místostarosta města



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kapitola1: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2018

Vráceno v průběhu 
roku na účet kraje

Skutečně použito
k 31. 12. 2018

Předepsaná výše 
vratky dotace při 

finančním 
vypořádání

a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

A.1 Dotace celkem 7 731 111,00 Kč 0,00 Kč 7 249 766,73 Kč 481 344,27 Kč

Dotace na výkon sociální práce ÚZ 13015
Č. j. MPSV-

2018/139017-224/1
801 111,00 Kč 0,00 Kč 797 455,00 Kč 3 656,00 Kč

Č. j. MPSV-
2018/54922-231

3 492 500,00 Kč 0,00 Kč 3 492 500,00 Kč 0,00 Kč

Č. j. MPSV-
2018/144993-231

3 437 500,00 Kč 0,00 Kč 2 959 811,73 Kč 477 688,27 Kč

Sestavil: Hana Chalupová Kontroloval:

Datum a podpis: 25.01.2019 Datum a podpis: 25.1.2019

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prost řednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A.  Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků 
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Bc. Michaela Kanická

Dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané 
obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-
právní ochrany dětí 

ÚZ 13011

1


