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KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2019 

Město Klatovy v roce 2019 obdrželo prostřednictvím Plzeňského kraje účelové dotace z následujících 

kapitol státního rozpočtu:  

1. Ministerstvo financí ČR - Všeobecná pokladní správa  

ÚZ 98018 – neinvestiční účelová dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací 

při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Dotace byla městu Klatovy poskytnuta v celkové 

výši 54.145,00 Kč, skutečné výdaje však činily 55.234,00 Kč. V důsledku toho je žádáno Ministerstvo 

financí ČR o doplatek této dotace v částce 1.089,00 Kč – viz odůvodnění níže.  

ÚZ 98348 – účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského parlamentu 

ve dnech 24.05.2019 – 25.05.2019. Poskytnutá dotace ve výši 827.000,00 Kč nebyla v plné výši 

vyčerpána. Vratka dotace ve výši 133.155,37 Kč byla odeslána na účet Plzeňského kraje 

dne 24.01.2020. 

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 2019 obdrželo dotaci na pokrytí výdajů na činnosti 

vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2019 

v celkové výši 7.600.200,00 Kč, která byla poskytnuta ve dvou splátkách – 1. splátka ve výši 

3.465.000,00 Kč a 2. splátka ve výši 4.135.200,00 Kč. Město z této dotace vyčerpalo celkovou částku 

7.288.466,34 Kč. Vratka nevyčerpané dotace ve výši 311.733,66 Kč byla odeslána na účet 

Plzeňského kraje dne 29.01.2020. 

ÚZ 13013 – Operační program Zaměstnanost – dotační projekt „Efektivní řízení města Klatovy“. 

V roce 2019 (dne 16.04.2019) byla poskytnuta záloha dotace (ex ante) ve výši 1.957.856,36 Kč, 

následně dne 25.11.2019 ex post platba ve výši 66.564,66 Kč. Celkem byla v roce 2019 poskytnuta 

částka ve výši 1.926.528,19 Kč. Projekt není ještě ukončen, dle smlouvy o poskytnutí dotace je datum 

ukončení realizace projektu stanoven nejpozději do 31.03.2021. Po ukončení financování projektu 

bude provedeno finanční vypořádání dotace v souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., podle 

které platí, že u dotace částečně poskytnuté předem a částečně poskytnuté následně se vypořádá 

celá dotace včetně části dotace poskytnuté následně. 

ÚZ 13015 – Dotace na výkon sociální práce pro rok 2019. Poskytnutá dotace ve výši 725.357,00 Kč 

nebyla vyčerpána v plné výši. Vratka dotace ve výši 149,00 Kč byla zaslána na účet kraje 

dne 29.01.2020.  
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3. Ministerstvo kultury ČR 

ÚZ 34070 – Neinvestiční dotace z programu „Podpora oslav 30 let demokracie a svobody, 20 let 

členství ČR v NATO a 15 let členství ČR v EU“ na projekt „Koncert k výročí 17. listopadu – Virtuózní 

housle Pavla Šporcla“ pro Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvkovou organizaci města ve výši 

30.000,00 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána.  

 

ÚZ 34070 – Neinvestiční dotace z grantu „Knihovna 21. století“ na projekt „Čtení nás baví“ pro 

Městskou knihovnu Klatovy, příspěvkovou organizaci města ve výši 20.000,00 Kč. Dotace byla v plné 

výši vyčerpána.  

 

Přímo z rozpočtu Ministerstva kultury ČR obdrželo město Klatovy v roce 2019 dotaci v rámci 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019 

v celkové výši 400.000,00 Kč. Dotace s ÚZ 34054 byla v plné výši vyčerpána.  

 

4. Ministerstvo vnitra ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

 

ÚZ 14004 – Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR (generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR) na výdaje na odbornou přípravu, uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod 

jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy v celkové výši 28.400,00 Kč. Dotace byla 

poskytnuta celkem 10 JSDH (Dehtín, Klatovy, Kydliny, Luby, Sobětice, Štěpánovice, Habartice, 

Střeziměř, Tajanov a Tupadly) a byla v plné výši vyčerpána.  

 

5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

V roce 2019 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 II“ pro své školské řízené 

organizace v celkové výši 6.143.375,00 Kč na následující projekty: 

• „Škola v Podhůrčí II“ – Základní škola Klatovy, Tolstého 765 v celkové výši 1.853.456,00 Kč. 

Datum zahájení fyzické realizace projektu je stanoven na 01.09.2019, datum ukončení fyzické 

realizace projektu pak na 31.08.2021.  

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

v celkové výši 2.367.912,00 Kč. Datum zahájení fyzické realizace projektu je stanoven na 

01.09.2019, datum ukončení fyzické realizace projektu pak na 31.08.2021.  

• „Vzdělávání II“ pro Masarykovu základní školu Klatovy v celkové výši 1.922.007,00 Kč. Datum 

ukončení fyzické realizace projektu je stanoven na 31.07.2021. 

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019 (Příloha č. 7 část B) jsou v případě školských 

příspěvkových organizací města finančně vypořádány neinvestiční dotace z OP VVV „Šablony I“ 

,kde již bylo ukončeno financování projektu. Konkrétně se jedná o dotaci pro: 

• Mateřskou školu Klatovy, Studentská 601 v celkové výši 2.145.279,00 Kč, která byla zcela 

vyčerpána.  

• Základní školu Klatovy, Čapkova 126 v celkové výši 1.335.803 Kč, kde byla v průběhu roku 

2019 realizována vratka ve výši 14.085,00 Kč. Důvodem je nenaplnění všech výstupů jednotek 

zvolených aktivit. Nedoložené výstupy v celkové výši 14.085 Kč byly předmětem vratky 

dotace dne 19.06.2019 na účet MŠMT ČR z rozpočtu zřizovatele, tj. města Klatovy.  
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ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ ZA ROK 2019 

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

ÚZ  98018   1.089,00 Kč 

Žádost o doplatek neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací 

při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 ve výši 1.089,00 Kč. Částka poskytnuté dotace 

nepostačuje k  plnému pokrytí realizovaných výdajů. Důvodem je proplacení přesčasových hodin 

(včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění) zaměstnanců Odboru výstavby 

a územního plánování Městského úřadu Klatovy vzniklých v souvislosti s došetřením a zápisem 

chybějících a ověření a příp. opravy nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů 

u stavebních objektů s číslem popisným v roce 2019.  

Celkem   1.089,00 Kč 

 

 

 

 

V Klatovech  dne 03.02.2020                  Ing. Hana Chalupová 

telefon: 376 347 242  

  e-mail: hchalupova@mukt.cz  

 



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3:

Kapitola1: VPS

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2019

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2019

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 881 145,00 0,00 747 989,63 133 155,37

v tom: jednotlivé dotační tituly

Sčítání lidu, dom ů a bytů v roce 2021 98018 MF-20757/2019/1201-7 54 145,00 0,00 54 145,00 0,00

Volby do Evropského parlamentu 98348 MF-7779/2019/1201-5 827 000,00 0,00 693 844,63 133 155,37

Sestavil: Ing. Hana Chalupová Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
22.1.2020 22.1.2020

Ing. Rostislav Klemsa

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

Ministerstvo financí ČR



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3:

Kapitola1: 313

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2019

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2019

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 8 325 557,00 0,00 8 013 674,34 311 882,66

v tom: jednotlivé dotační tituly:
Dotace na výkon agendy sociáln ě-právní ochrany 
dětí pro rok 2019

13011 MPSV-2019/66848-231 3 465 000,00 0,00 3 465 000,00 0,00

MPSV-2019/143570-231 4 135 200,00 0,00 3 823 466,34 311 733,66
Dotace na výkon sociální práce 2019 13015 MPSV-2019/41102-224/2 725 357,00 0,00 725 208,00 149,00

Sestavil: Hana Chalupová Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
27.1.2020 27.1.2020

Bc. Michaela Kanická

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

Ministerstvo práce a sociálních v ěcí ČR



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3:

Kapitola1: 334

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2019

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2019

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 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

v tom: jednotlivé dotační tituly:
Koncert k výro čí 17. listopadu - Virtuózní housle 
Pavla Šporcla - M ěstské kulturní st ředisko 
Klatovy

34070 MK-S 5489/2019 OULK 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

Čtení nás baví - M ěstská knihovna Klatovy 34070 MK 36446/2019 OULK 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

Sestavil: Hana Chalupová Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
23.1.2020 23.1.2020

Ing. Martin Kříž

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

Ministerstvo kultury ČR



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3:

Kapitola1: 314

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2019

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2019

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 28 400,00 0,00 28 400,00 0,00

v tom: jednotlivé dotační tituly:
Výdaje spojené s činností jednotek sboru 
dobrovolných hasi čů obcí

14004
MV-152915-3/PO-IZS-

2019
28 400,00 0,00 28 400,00 0,00

Sestavil: Hana Chalupová Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
23.1.2020 23.1.2020

Ing. Rostislav Klemsa

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

Ministerstvo vnitra ČR



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3:
Kapitola1: 333

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Skutečně čerpáno 
celkem

k 31. 12. roku,
v němž byl projekt 

ukončen

Skutečně použito 
celkem

k 31. 12. roku,
v němž byl projekt 

ukončen

Předepsaná výše 
vratky dotace při 

finančním 
vypořádání

a b c d 1 2 3 = 1 - 2

Dotace celkem 3 481 082,00 3 466 997,00 14 085,00

v tom: jednotlivé projekty EU/FM
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 - Šablony I. 
CZ.02.3.68/0.0/.0.0/16_022/0003188

33063 2 145 279,00 2 145 279,00 0,00

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Školní 
poradenské pracovišt ě  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001035

33063 1 335 803,00 1 321 718,00 14 085,00

Sestavil: Hana Chalupová Kontroloval: Ing. Václav Chroust

Datum a podpis: Datum a podpis:
3.2.2020 3.2.2020

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 B.  Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpo čtu Evropské unie a z prost ředků finan čních mechanism ů

v Kč na dvě desetinná místa

Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy ČR


