
  Komentář-finanční vypořádání 

 

MĚSTO Klatovy 

nám. Míru 62 

339 01 Klatovy 

IČO: 00255611 

     

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2016 

Město Klatovy v roce 2016 obdrželo prostřednictvím kraje účelové dotace z následujících 

kapitol státního rozpočtu:  

1. Všeobecná pokladní správa  

ÚZ 98193 - na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstva krajů, které se 

v případě města Klatovy týkaly pouze voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 

7. a 8. října 2016. Poskytnutá dotace ve výši 616.000,00 Kč nebyla v plné výši vyčerpána. Vratka 

dotace ve výši 109.944,73 Kč byla odeslána na účet Plzeňského kraje dne 03.02.2017.  

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí  

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

sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 – žádost o doplatek ve výši 311.658,06 Kč je uvedena níže, 

společně s odůvodněním, které je uvedeno v Příloze.  

ÚZ 13015 – Dotace na výkon sociální práce – poskytnutá dotace ve výši 554.500,00 Kč nebyla 

vyčerpána v plné výši. Vratka dotace ve výši 63.347,00 Kč byla zaslána na účet kraje dne 03.02.2017.  

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 

v celkové výši 86.500,00 Kč 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, v celkové 

výši 1.328.432,00 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 - Železná Ruda 2 (ve výši 377.688,00 Kč) a Klatovy – Nýrsko 2 (ve výši 209.398,00 Kč). 

V průběhu roku byly realizovány vratky dotace: 

• ve výši 0,44 Kč u LHO Klatovy – Železná Ruda II dne 25.08.2016,  

• ve výši 0,24 Kč u LHO Klatovy – Nýrsko 2 dne 21.12.2016.  

Obě dotace tak byly v plné výši vyčerpány.  
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4. Ministerstvo kultury ČR 

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

města s názvem "Aktualizace fondu zvukových knih" ve výši 10.000,00 Kč a „Skrz knihovnu 

netradičně“ ve výši 10.000 Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány. 

ÚZ 34053 – program Veřejné informační služby knihoven VISK, projekty Městské knihovny Klatovy 

„Přechod na AKS Tritius ve verzi lokálního serveru“ ve výši 182.000,00 Kč a „Nákup notebooků 

na školení“ ve výši 62.000,00 Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány. 

   

ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ ZA ROK 2016 

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

ÚZ  13011   311.658,06 Kč  

Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě 

sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 je uveden v příloze, společně s dalšími 6 povinnými 

přílohami, které se k Žádosti váží.   

Celkem   311.658,06 Kč 

 

 

 

 

 

V Klatovech  dne 02.02.2017                  Ing. Hana Chalupová 

        telefon: 376 347 242  

        e-mail: hchalupova@mukt.cz 

Přílohy:  

Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě 

sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 + 6 povinných příloh k této Žádosti  – ÚZ 13011 

 


