
  Komentář-finanční vypořádání 

 

MĚSTO Klatovy 

nám. Míru 62 

339 01 Klatovy 

IČO: 00255611 

     

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2020 

Město Klatovy v roce 2020 obdrželo prostřednictvím Plzeňského kraje účelové dotace z následujících 

kapitol státního rozpočtu:  

1. Ministerstvo financí ČR - Všeobecná pokladní správa  

ÚZ 98018 – neinvestiční účelová dotace obcím s působností obecných stavebních úřadů na výdaje 

spojené s došetřováním technickoekonomických atributů stavebních objektů při územní přípravě 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Dotace byla městu Klatovy poskytnuta v celkové výši 

53.655,00 Kč, skutečné výdaje však činily 53.930,00 Kč. V důsledku toho je žádáno Ministerstvo 

financí ČR o doplatek této dotace v částce 275,00 Kč – viz odůvodnění níže.  

ÚZ 98030 – neinvestiční účelová dotace pro obce s rozšířenou působností na harmonizaci základních 

sídelních jednotek při územní přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Dotace byla městu 

Klatovy poskytnuta v celkové výši 34.450,00 Kč, skutečné výdaje však činily 34.477,00 Kč. 

V důsledku toho je žádáno Ministerstvo financí ČR o doplatek této dotace v částce 27,00 Kč – 

viz odůvodnění níže.  

ÚZ 98193 – neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících se společnými volbami 

do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev 2020. Poskytnutá dotace ve výši 

887.000,00 Kč nebyla v plné výši vyčerpána. Vratka dotace ve výši 67.500,96 Kč byla odeslána na účet 

Plzeňského kraje dne 02.02.2021. 

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 2020 obdrželo dotaci na pokrytí výdajů na činnosti 

vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2020 

v celkové výši 7.872.600,00 Kč, která byla poskytnuta ve dvou splátkách – 1. splátka ve výši 

3.800.100,00 Kč a 2. splátka ve výši 4.072.500,00 Kč. Navíc byla v prosinci 2020 do rozpočtu města 

přijata mimořádná dotace na odměny pracovníků OSPOD ve výši 338.740,00 Kč. Všechny obdržené 

dotační prostředky byly v plné výši vyčerpány, nebyla realizována žádná vratka.  

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. V roce 2020 byla poskytnuta platba 

ve výši 151.818,32 Kč.  



  Komentář-finanční vypořádání 

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 2020 byla poskytnuta ve dvou platbách. První ve 

výši 746.928,00 Kč a druhá určená na mimořádné odměny sociálních pracovníků v souvislosti 

s epidemií COVID ve výši 39.771,00 Kč. Uvedené dotace byly v plné výši vyčerpány, nebyla 

realizována žádná vratka.  

ÚZ 13351 - Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy v celkové výši 

4.436.546,00 Kč, která byla v plné výši vyčerpána.  

Ministerstvo kultury ČR 

ÚZ 34053 – Neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Veřejné informační 

služby knihoven na projekt „Připojení knihovny do metropolitní sítě a obnova techniky používané 

při přednáškách a školeních“ ve výši 80.000 Kč byla v plné výši vyčerpána.  

 

ÚZ 34070 – Neinvestiční dotace z grantu „Knihovna 21. století“ na projekt „Obrázky zblízka i zdáli“ 

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

v důsledku celosvětové pandemie COVID-19 vyčerpána pouze z části ve výši 7.000,00 Kč. 

Vratka dotace ve výši 13.000,00 Kč byla realizována dne 19.01.2021.   

 

ÚZ 34070 – Neinvestiční dotace z grantu „Knihovna 21. století“ na projekt „Regionální setkávání“ 

pro Městskou knihovnu Klatovy, příspěvkovou organizaci města ve výši 21.000,00 Kč. Dotace byla 

v důsledku celosvětové pandemie COVID-19 vyčerpána pouze z části ve výši 2.000,00 Kč. 

Vratka dotace ve výši 19.000,00 Kč byla realizována dne 19.01.2021.   

 

Přímo z rozpočtu Ministerstva kultury ČR obdrželo město Klatovy v roce 2020 dotaci v rámci 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020 

v celkové výši 500.000,00 Kč (ÚZ 34054). Dotace byla v plné výši vyčerpána. Navíc město obdrželo 

přímo z rozpočtu MK ČR dotaci z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – kaple sv. Michaela – I. etapa obnovy 

fasád – obnova západního průčelí a další související práce ve výši 283.000,00 Kč (ÚZ 34002), 

která byla rovněž v plné výši vyčerpána.  

 

3. 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 25.220,00 Kč. Dotace byla 

v plné výši vyčerpána.  

 

 

 



  Komentář-finanční vypořádání 

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 (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 ze strany řídícího orgánu. Konkrétně se jedná o dotaci: 

• pro Základní školu Klatovy, Plánická 194 na projekt „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků 

žáků“ v celkové výši 1.724.462,00 Kč. Datum ukončení fyzické realizace projektu byl stanoven 

na 20.08.2019. Výsledkem finančního vypořádání je vratka dotace ve výši 29.951,00 Kč. 

• pro Masarykovu základní školu Klatovy na projekt „Vzdělávání“ v celkové výši 1.249.455 Kč. 

Datum ukončení fyzické realizace projektu byl stanoven na 30.06.2019. Dotační projekt byl 

v plné výši vyčerpán.  

V roce 2020 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 III“ pro své školské řízené 

organizace v celkové výši 2.439.506,00 Kč na následující projekty: 

• „Polytechnická výchova“ – Základní škola Čapkova Klatovy ve výši 975.399,00 Kč. Projekt trvá, 

nebyl ukončen.  

• pro Mateřskou školu Klatovy  ve výši 1.464.107,00 Kč. Projekt trvá, nebyl ukončen.  

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ ZA ROK 2020 

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

ÚZ  98018   275,00 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 275,00 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 2020.  

ÚZ  98030   27,00 Kč 

Žádost o doplatek neinvestiční účelové dotace pro obce s rozšířenou působností na harmonizaci 

základních sídelních jednotek při územní přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 ve výši 

27,00 Kč. Částka poskytnuté dotace nepostačuje k  plnému pokrytí realizovaných výdajů. Důvodem je 

proplacení přesčasových hodin (včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění) 

zaměstnanců Městského úřadu Klatovy.  

Celkem   302,00 Kč 

V Klatovech  dne 04.02.2020                     
Ing. Milan Jarošík, tajemník M ěÚ  



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3:

Kapitola1: VPS

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2020

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2020

Předepsaná výše 
vratky dotace a 

návratné finan ční 
výpomoci p ři 

finan čním 
vypo řádání

a b c d 1,00 2 3 4 = 1 - 2 - 3

A.1 Dotace celkem 975 105,00 0,00 907 604,04 67 500,96

v tom: jednotlivé dotační tituly

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 98018 53 655,00 0,00 53 655,00 0,00

ORP - harmonizace základních sídelních jednotek 98030 34 450,00 0,00 34 450,00 0,00

Společné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a 
zastupitelstva kraje v roce 2020

98193 887 000,00 0,00 819 499,04 67 500,96

Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
2.2.2021 2.2.2021

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. 2020

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2020

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 13 434 585,00 0,00 13 434 585,00 0,00

v tom: jednotlivé dotační tituly:
Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
pro rok 2020 - I. splátka

13011 MPSV-2020/53089-213 3 800 100,00 0,00 3 800 100,00 0,00

Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
pro rok 2021 - II. splátka

13011 MPSV-2020/141212-213 4 072 500,00 0,00 4 072 500,00 0,00

Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
pro rok 2021 - Dodatek č. 1 za účelem financování
mimořádných odměn pro pracovníky OSPOD za dobu
výkonu práce v období od 13.3.2020 do 31.05.2020 v
případě ztížených podmínek kvůli šíření nemoci
COVID-19

13011 MPSV-2020/141212-213/1 338 740,00 0,00 338 740,00 0,00

Dotace na výkon sociální práce 2020 13015 MPSV-2020/44696-224/1 746 928,00 0,00 746 928,00 0,00
Dotace na výkon sociální práce 2020 na podporu
mimořádného finančního ohodnocení sociálních
pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s
epidemií COVID-19

13015 MPSV-2020/196919-224/1 39 771,00 0,00 39 771,00 0,00

Dotace na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v
souvislosti s epidemií COVID-19 pro Městský ústav
sociálních služeb Klatovy

13351 MPSV-2020/149130-221 3 861 211,00 0,00 3 861 211,00 0,00

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



Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2020

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2020

Předepsaná výše 
vratky dotace a 

návratné finan ční 
výpomoci p ři 

finan čním 
vypo řádání

Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a
sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním
karanténních, mimořádných a krizových opatření v
sociálních službách, a na poskytnutí kompenzačního
bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v
souvislosti s epidemií COVID-19 pro Městský ústav
sociálních služeb Klatovy

13351 MPSV-2020/183850-221 287 220,00 0,00 287 220,00 0,00

Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a
sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním
karanténních, mimořádných a krizových opatření v
sociálních službách pro Městský ústav sociálních
služeb Klatovy

13351 MPSV-2020/221018-221 288 115,00 0,00 288 115,00 0,00

Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
2.2.2021 2.2.2021

Bc. Michaela Kanická



Příjemce: Město Klatovy
Kraj4: Plzeňský
Poskytovatel3:

Kapitola1: 334

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Čerpáno
k 31. 12. 2020

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2020

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 121 000,00 0,00 89 000,00 32 000,00

v tom: jednotlivé dotační tituly:
Dotace pro Městkou knihovnu Klatovy z programu
Veřejné informační služby knihoven na projekt
"Připojení knihovny do metropolitní sítě a obnova
techniky používané při přednáškách a školeních"

34053 MK-22051/2020 OULK 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00

Dotace pro Městkou knihovnu Klatovy z programu
Knihovna 21. století na projekt "Obrázky zblízka i
zdáli"

34070 MK 16627/2020 OULK 20 000,00 0,00 7 000,00 13 000,00

Dotace pro Městkou knihovnu Klatovy z programu
Knihovna 21. století na projekt "Regionální
setkávání"

34070 MK 16626/2020 OULK 21 000,00 0,00 2 000,00 19 000,00

Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
2.2.2021 2.2.2021

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. 2020

Vráceno v 
průběhu roku na 

účet kraje
Skutečně použito

k 31. 12. 2020

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 25 220,00 0,00 25 220,00 0,00

v tom: jednotlivé dotační tituly:

Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím
Plzeňského kraje, z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na
rok 2020

14004 MV173837-3/PO-IZS-2020 25 220,00 0,00 25 220,00 0,00

Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
2.2.2021 2.2.2021

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

na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II a na mzdové výd aje a zákonné pojistné na sociální zabezpe čení členům vykonávajícím službu v jednotce SDH



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 2 973 917,00 2 944 326,00 29 591,00

v tom: jednotlivé projekty EU/FM
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16__022/0005968 - ZŠ Plánická 33063 1 724 462,00 1 694 871,00 29 591,00

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16__022/0005082 - Masarykova ZŠ 33063 1 249 455,00 1 249 455,00 0,00

Sestavil:  Kontroloval: Ing. Martin Kříž
Datum a podpis: 04.02.2021 Datum a podpis: 4.2.2021

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


