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6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 

V roce 2020 obdrželo město Kladruby transfery:  

 

UZ 98 193 – Dotace na volby do Senátu a zastup. Kraje 2. a 3.10.2020 a 

9.a10.10.2020  

 

Dne 26.8.2020 obdrželo město Kladruby neinvestiční transfer z VPS SR ve výši 

141.000,- Kč pod UZ 98 193. 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/3370/20 ze dne 26.8.2020 bylo konečné vyúčtování 

prováděno vypořádáním se SR za rok 2020 v příloze č.  7a v souladu 

s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Náklady na volby celkem 141.000,- Kč, výše 

dotace 141.000,-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 2020 

 

Dne 4.12.2020 obdrželo město Kladruby neinvestiční transfer z MV-GŘ HZS 

ČR ve výši 35.073,- 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 7.12.2020. Konečné vyúčtování bylo dále součástí 

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

35.073,- Kč bylo k 31.12.2020 vyčerpáno 35.073,- Kč. 
 

 
 

Kultura – Kladrubské hudební léto 2020 
 

Dne 27.8.2020 obdrželo město Kladruby neinvestiční účelový transfer ve výši 

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

Kladrubské hudební léto 2020. Finanční prostředky byly vynaloženy v souladu 

se smlouvou č. K092/20 ze dne 17.8.2020. Byla zajištěna oddělená evidence 

v oblasti příjmů i výdajů a to č. org. 0025. Z celkové výše 50.000,- Kč bylo do 

31.12.2020 vyčerpáno 50.000,- Kč. Celkové náklady na projekt 180.876,- Kč. 

Závěrečné vyúčtování včetně požadovaných příloh bylo předloženo 

poskytovateli v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace dne 

16.10.2020. 
 



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

objektu, UZ 34055 
 

Dne 9.9.2020 obdrželo město Kladruby neinvestiční účelový transfer ve výši 

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

program v roce 2020“ na částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou 

střešního pláště objektu čp. 6. Finanční prostředky byly vynaloženy v souladu s 

rozhodnutím č. MK48970/2020OPP ze dne 6.8.2020.  Byla zajištěna oddělená 

evidence v oblasti příjmů i výdajů a to vlastní prostředky č. org. 6, dotace UZ 

34055. Z celkové výše 493.000,- Kč bylo do 31.12.2020 vyčerpáno 493.000,- 

Kč. Celkové náklady projektu 828.423,75 Kč.  Závěrečné vyúčtování včetně 

požadovaných příloh bylo předloženo poskytovateli v listinné podobě dne  

14.12.2020, doručenka 16.12.2020. 

 

Příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství  

  Transfer od KÚ PK ve výši  648.300,- Kč. Finanční prostředky byly zasílány 

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

nepodléhal finančnímu vypořádání. 

 

Rozšíření veřejného osvětlení v Kladrubech 
 

Dne 9.7.2020 obdrželo město Kladruby investiční účelový transfer ve výši 

287.000,- Kč,  na částečnou úhradu nákladů spojených s rozšířením VO v 

Kladrubech z dotačního titulu „Program stabilizace a obnova Plzeňského kraje 

2020“.  Finanční prostředky byly poskytnuty dle smlouvy č. 35182020 ze dne 

30.6.2020.  Byla zajištěna oddělená evidence a to č. org. 3631.  

Celkové náklady projektu 410.659,- Kč. Závěrečné vyúčtování včetně 

požadovaných příloh bylo předloženo poskytovateli v elektronické formě 

prostřednictvím systému eDotace dne 12.1.2021. 

 

 

Dotace na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování 

pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních 

služeb v r. 2020 

 

Dne 12.10.2020 obdrželo město Kladruby účelovou finanční dotaci ve výši 

73.930,- 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. 53402020 ze dne 5.10.2020. Byla zajištěna 

oddělená evidence v oblasti příjmů a výdajů org. 4351. Z celkové výše 73.930,- 

Kč bylo do 31.12.2020 vyčerpáno 73.930,- Kč. Celkové náklady projektu 

382.622,- Kč. Závěrečné vyúčtování včetně požadovaných příloh bylo 

předloženo poskytovateli v elektronické formě eDotace dne 10.11.2020. 



 

 
 

 

Oprava kaple na st. p.č. 30 – I. etapa Vrbice 
 

Dne 21.9.2020 obdrželo město Kladruby neinvestiční účelový transfer ve výši 

50.000,- Kč,  na částečnou úhradu nákladů spojených se stavebními a umělecko-

řemeslnými pracemi při opravě kaple v rámci programu „Obnova historického 

stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné 

architektury, kopie sochařských děl v exteriéru, podpora tvorby plánů ochrany 

na území Plzeňského kraje“.  Finanční prostředky byly poskytnuty dle smlouvy 

č. Z047/20 ze dne 4.9.2020.  Byla zajištěna oddělená evidence a to org. č. 3326. 

Celkové náklady projektu 196.765,- Kč. Z celkové výše 50.000,- Kč bylo do 

31.12.2020 vyčerpáno 50.000,- Kč. Závěrečné vyúčtování včetně požadovaných 

příloh bylo předloženo poskytovateli v elektronické formě eDotace dne 

23.11.2020. 

 

Přetlakové dýchací přístroje pro JSDHO Kladruby, kat. III 

Dne 28.8.2020 obdrželo město Kladruby neinvestiční transfer z PK dle smlouvy 

č. 46762020 ze dne 11.8.2020 ve výši 80.000,- Kč. Byla zajištěna oddělená 

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

a použity v souladu se smlouvou. Celkové náklady projektu 238.547,10 Kč. 

Z celkové částky dotace 80.000,- Kč bylo k 31.12.2020 vyčerpáno 80.000,- Kč. 

Závěrečné vyúčtování včetně požadovaných příloh bylo předloženo 

poskytovateli v elektronické formě eDotace dne 9.10.2020. 

 

 

Kladruby – oprava hřbitovní zdi 

 

Dne 9.7.2020 obdrželo město Kladruby neinvestiční účelový transfer ve výši 

600.000,- Kč,  na částečnou úhradu nákladů spojených opravou hřbitovní zdi 

v rámci programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí 

Plzeňského kraje 2020“.  Finanční prostředky byly poskytnuty dle smlouvy č. 

35252020 ze dne 30.6.2020.  Byla zajištěna oddělená evidence a to org. č. 3632 

Celkové náklady projektu 1.073.697,- Kč. Z celkové výše 600.000,- Kč bylo do 

31.12.2020 vyčerpáno 600.000,- Kč. Závěrečné vyúčtování včetně 

požadovaných příloh bylo předloženo poskytovateli v elektronické formě 

eDotace dne 16.11.2020. 

 

 

 

 

 

 



 

Oprava kapličky v části obce Milevo 

 

Dne 22.4.2020 obdrželo město Kladruby od Ministerstva pro místní rozvoj 

neinvestiční účelový transfer ve výši 42.288,- Kč  na částečnou úhradu nákladů 

spojených s opravou kapličky Milevo v rámci programu „11782 – Podpora 

rozvoje regionů 2019+“.  Finanční prostředky byly poskytnuty dle rozhodnutí  

identifikační číslo 117D8210G2432.  Byla zajištěna oddělená evidence a to UZ 

17058, org. č. 7058. Celkové náklady projektu 60.411,80 Kč. Z celkové výše 

dotace 42.288,- Kč bylo do 31.12.2020 vyčerpáno 42.288,- Kč. Závěrečné 

vyúčtování včetně požadovaných příloh bylo předloženo poskytovateli v listinné 

podobě dne 8.6.2020, doručenka ze dne 11.6.2020. 

 

 

Hydrogeologický průzkumný vrt HV-1 v katastru obce Tuněchody 

 

Dne 16.12.2020 obdrželo město Kladruby od Státního fondu životního prostředí 

ČR investiční účelový transfer ve výši 218.730,- Kč,  na částečnou úhradu 

nákladů spojených s výše jmenovanou akcí v rámci Národního programu 

Životního prostředí.  Finanční prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí 

ministra ŽP č. 02092011 ze dne 31.7.2020 a smlouvy č. 02092011 ze dne 

30.11.2020.  Byla zajištěna oddělená evidence a to UZ 90992. Celkové náklady 

projektu dle žádosti 364.550,- Kč. Z celkové výše dotace 218.730,- Kč bylo do 

31.12.2020 vyčerpáno 218.730,- Kč. Závěrečné vyúčtování včetně 

požadovaných příloh bylo předloženo poskytovateli DS dne 29.1.2021. Finanční 

vypořádání smluvní akce s podporou SFŽP za rok 2020 bylo zasláno DS 

3.2.2021. 

 

 

Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 2508 – Kladruby 

 

Dne 17.3.2020 obdrželo město Kladruby od Ministerstva životního prostředí ČR 

investiční účelový transfer ve výši 966.693,30 Kč pod UZ 15974 a neinvestiční 

účelový transfer ve výši 67.765,72 Kč pod UZ 15011, na úhradu nákladů 

spojených s výše jmenovanou akcí v rámci „Operačního programu Životního 

prostředí 2014-2020“.  Finanční prostředky byly poskytnuty na základě 

rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D315030460 ze dne 6.11.2019 a 

zjednodušené žádosti o platbu ze dne 26.2.2020.  Byla zajištěna oddělená 

evidence dle účelových znaků.  Celkové náklady projektu 1.724.098,37 Kč.  

Jednalo se o financování akce Ex post, dotace byla vyplacena až po závěrečné 

kontrole všech dokladů. 

 

 

 

 



Cvičební prvky na naučné stezce Kladruby 

 

Dne 26.10.2020 obdrželo město Kladruby od Státního zemědělského 

intervenčního fondu investiční účelový transfer ve výši 109.553,- Kč pod UZ 

89518 a neinvestiční účelový transfer ve výši 61.625,-  Kč pod UZ 89517, na 

úhradu nákladů spojených s výše jmenovanou akcí v rámci „Podpory provádění 

operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“.  Finanční prostředky 

byly poskytnuty na základě žádosti o platbu dle dohody o poskytnutí dotace ze 

dne 31.12.2019.  Byla zajištěna oddělená evidence dle účelových znaků.  

Celkové náklady projektu 275.471,- Kč.  

Jednalo se o financování akce Ex post, dotace byla vyplacena až po závěrečné 

kontrole všech dokladů. 

 

 

Výsadba ovocných stromů Kladruby 

 

Dne 16.7.2020 obdrželo město Kladruby od Státního fondu životního prostředí 

ČR dotaci ve výši 53.361,- Kč pod UZ 90002,na úhradu nákladů spojených 

s výše jmenovanou akcí prostřednictvím „Národního programu životního 

prostředí“.  Finanční prostředky byly poskytnuty na základě žádosti o platbu dle 

Smlouvy č. 1190900342 ze dne 29.6.2020.  Byla zajištěna oddělená evidence 

dle účelového znaku a org. 3745. Celkové náklady projektu 53.361,- Kč.  

 

 

Veřejně prospěšné práce 2020 

Město Kladruby obdrželo od Úřadu práce Tachov - dotaci na veřejně prospěšné 

práce ve výši 51.310,- Kč – refundace skutečných nákladů UZ 13013 dle dohody 

TCA-VZ-11/2020 a dotaci ve výši 239.897,- Kč –  refundace skutečných nákladů  

UZ 13013 dle dohody TCA-VZ-6/2020. Tyto dotace nepodléhají vyúčtování. 

 

 

Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce PK v roce 2020 SARS-Cov-2 

 

Město Kladruby obdrželo dne 13.8.2020 od KÚ PK jednorázový nenávratný 

příspěvek ve výši 2.050.000,- Kč pod UZ 98024. Příspěvek nebyl účelově určen 

a nepodléhal finančnímu vypořádání. 

 

 

 

 
  Zpracovala: M. Škorvánková                                                           

 

 

 


