
Příloha č. 6 

6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

V roce 2019 obdrželo město Kladruby transfery:  

 

UZ 98 348 – Dotace na volby EP 24. a 25. 5. 2019 

 

Dne 7.5.2019 obdrželo město Kladruby  neinvestiční transfer z VPS SR ve výši 

87.000,- Kč pod UZ 98 348. Byla zajištěna oddělená evidence v oblasti příjmů i 

výdajů. Finanční prostředky byly čerpány a použity v souladu se směrnicí MF ze 

dne 19. Prosince 2013, č.j.  MF-62 970/2013/12-1204 v platném znění. Dle 

dopisu KÚ zn. PK-EK/2029/19 ze dne 7.5.2019 bylo konečné vyúčtování 

prováděno  vypořádáním se SR za rok 2019 v příloze č.  7a v souladu 

s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Náklady na volby celkem  87.000,- Kč,  výše 

dotace 87.000,-Kč. Dofinancování nebylo požadováno.  

 

UZ 14004 - Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Plzeňského 

kraje, z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí na rok 2019 

 

Dne 3.12.2019 obdrželo město Kladruby  neinvestiční transfer z MV-GŘ HZS 

ČR ve výši 14.279,- Kč pod UZ 14004. Byla zajištěna oddělená evidence 

v oblasti příjmů a výdajů. Finanční prostředky byly čerpány a použity 

v souladu se závaznými podmínkami, které byly uvedeny v příloze rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Tabula č. 7a byla na základě Rozhodnutí čj. MV-

1529153/PO-IZS-2019 ze dne 12.11.2019 zaslána na PK, odbor bezpečnosti a 

krizového řízení DS dne 11.12.2019. Konečné vyúčtování bylo dále součástí 

vypořádání se SR v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Z celkové částky 

14.279,- Kč bylo k 31.12.2019 vyčerpáno 14.279,- Kč. 
 

 
 

Kultura – Kladrubské hudební léto 2019 
 

Dne 13.6.2019 obdrželo město Kladruby  neinvestiční účelový transfer ve výši 

60.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací projektu 

Kladrubské hudební léto 2019. Finanční prostředky byly vynaloženy v souladu 

se smlouvou č. K098/19  ze dne 31.5.2019. Byla zjištěná oddělená evidence 

v oblasti příjmů i výdajů a to č. org. 0025. Z celkové výše 60.000,-  Kč bylo do 

31.12.2019 vyčerpáno 60.000,- Kč. Celkové náklady na projekt 312.096,65 Kč. 

Závěrečné vyúčtování včetně požadovaných příloh bylo předloženo 

poskytovateli v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace dne 

21.10.2019. 



 

Kladruby, Husova ul. Špitál čp. 6 – I. část – obnova střešního pláště 

objektu, UZ 34055 
 

Dne 15.7.2019 obdrželo město Kladruby  neinvestiční účelový transfer ve výši 

240.000,- Kč v rámci dotačního programu Ministerstva kultury  „Havarijní 

program v roce 2019“ na částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou 

střešního pláště objektu. Finanční prostředky byly vynaloženy v souladu s 

rozhodnutím č. MK45277/2019OPP  ze dne 11.6.2019.  Byla zjištěná oddělená 

evidence v oblasti příjmů i výdajů a to vl. prostředkyč. org. 6, dotace UZ 34055. 

Z celkové výše 240.000,-  Kč bylo do 31.12.2019 vyčerpáno 240.000,- Kč. 

Celkové náklady projektu 1.053.267,99 Kč.  Závěrečné vyúčtování včetně 

požadovaných příloh bylo předloženo poskytovateli ve fyzické podobě dne  

6.1.2020, doručenka 8.1.2020. 

 

Příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství  

  Transfér od KÚ PK ve výši  639.200,- Kč. Finanční prostředky byly zasílány 

v poměrných částkách měsíčně, byly účtovány na pol. 4112. Tento příspěvek 

nepodléhal finančnímu vypořádání. 

 

 

Celková obnova zaniklého objektu kaple Panny Marie na rozcestí k Brodu 
 

Dne 19.9.2019 obdrželo město Kladruby neinvestiční účelový transfer ve výši 

50.000,- Kč,  na částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou zaniklého 

objektu původní kaple Panny Marie na rozcestí k Brodu a to z dotačního titulu 

„Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a 

staveb drobné architektury, kopie sochařských děl v exteriéru na území 

Plzeňského kraje“.  Finanční prostředky byly poskytnuty dle smlouvy č. 

Z045/19  ze dne 3.6.2019.  Byla zajištěná oddělená evidence  a to č. org. 0068.  

Celkové náklady projektu 229.983,- Kč. Závěrečné vyúčtování včetně 

požadovaných příloh bylo předloženo poskytovateli v elektronické formě 

prostřednictvím systému eDotace dne  6.9.2019. 

 

 

Dotace na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování 

pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele 

sociálních služeb v r. 2019 

 

Dne 18.10.2019 obdrželo město Kladruby účelovou finanční dotaci ve výši 

50.148,- Kč určenou na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním 

poskytování pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele 



sociálních služeb. Finanční prostředky byly vynaloženy v souladu se smlouvou 

o poskytnutí účelové dotace č. 36052019 ze dne 7.10.2019. Byla zjištěna 

oddělená evidence v oblasti příjmů  a  výdajů  org. 4351. Z celkové výše 

50.148,- Kč bylo do 31.12.2019 vyčerpáno 50.148,- Kč. Celkové náklady 

projektu 382.622,- Kč. Závěrečné vyúčtování včetně požadovaných příloh bylo 

předloženo poskytovateli v elektronické formě eDotace dne 21.10.2019. 

 

 

Dopravní automobil pro město Kladruby JSDHO Kladruby 
 

Dne 28.02.2019 obdrželo město Kladruby  investiční účelový transfer ve výši 

450.000,- Kč,  na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením dopravního 

automobilu pro město Kladruby JSDHO Kladruby a to z Ministerstva vnitra ČR 

Rozhodnutí č.j. MV-30126-8/PO-FIN-2018. Byla zajištěná oddělená evidence  a 

to vl. prostředky 0555, dotace UZ 14984. Jednalo se o výplatu dotace ex post tj. 

po závěrečném vyúčtování. Celkové náklady projektu 1.859.770,- Kč. 

Závěrečné vyúčtování včetně požadovaných příloh bylo předloženo 

poskytovateli. 

 

Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro SDH od PK 

Dne 25.7.2019 obdrželo město Kladruby  neinvestiční transfer z PK dle smlouvy 

č. 29232019 ze dne 8.7.2019 ve výši 29.900,- Kč. Byla zajištěna oddělená 

evidence v oblasti příjmů a výdajů org. 0055. Finanční prostředky byly čerpány 

a použity v souladu se smlouvou. Z celkové částky bylo k 31.12.2019 vyčerpáno 

29.900,- Kč. Závěrečné vyúčtování včetně požadovaných příloh bylo předloženo 

poskytovateli v elektronické formě eDotace dne 17.10.2019. 

 

 

 

  Zpracovala: M. Škorvánková                                                           

 

 

 

 

 


