
Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2017 – Souhrnná
zpráva

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2017  řídilo  rozpočtem,  který  byl  schválen
zastupitelstvem obce dne 16.12.2016. Celkem bylo k 31.12.2017 provedeno 21 rozpočtových
opatření, kterými se do rozpočtu zapojovaly nové, rozpočtem nezachycené příjmy i výdaje
nebo docházelo k položkovým přesunům.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce (v Kč)

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost

Příjmy celkem     12.199.800,00 16.963.233,86 28.033.194,06
Výdaje celkem     15.371.584,00 23.263.240,00 26.050.044,73
Saldo příjmů a výdajů 3.171.784,00   6.300.006,14   1.983.149,33

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2017 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo
přebytkem ve výši 1.983.149,33 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost (režim
RCH) činí -28.946,12 Kč, takže dosáhl výsledný přebytek za rok 2017 částky  1.954.203,21
Kč (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil  o 1.954.203,21 Kč).  (rozbor hospodaření
je v příloze závěr.účtu)

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2017 zůstatek 1.730.505,73 Kč. Zůstatek
na spořícím účtu je 5.418.165,32 Kč. Prostředky, které byly obci poukázány ze SÚRAO, jsou
uloženy na zvláštním účtu  -  jeho zůstatek  činí  2.954.975,46 Kč.  Fond obnovy majetku  a
rezerv se zvláštním bankovním účtem má závěrečný stav 799.970,00 Kč. Celkový stav na
účtech ke konci vykazovaného období je tedy 10.903.616,51 Kč.
Obec nemá žádný úvěr. 

Na  celkových  příjmech  se  největším  objemem  podílí  daňové  příjmy  ve  výši
11.277.974,71 Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 236.170,00 Kč,
která  je  zároveň  zaúčtována  na  straně  výdajů  a  do  rozpočtu  byla  zapojena  rozpočtovým
opatřením.   Dále  jsou  v daňových  příjmech  zahrnuty  všechny  místní  poplatky,  správní
poplatky a poplatek za komunální odpad).  

Nedaňové  příjmy  dosáhly  celkové  výše  4.150.925,49  Kč.  Nedaňové  příjmy  jsou
tvořeny  rozpočtovými  příjmy   z prodeje  dřeva  ve  výši  1.821.831,00  Kč,  dále  příjmy
z pronájmů  ve  výši  983.649,66  Kč,  příjmy  z vlastní  činnosti  ve  výši  1.137.939,26  Kč
(vodné,stočné,služebnosti) a dalšími příjmy.

Kapitálové  příjmy  v celkové  výši  805.280,00  Kč  jsou  tvořeny  prodejem obecních
pozemků.

Přijaté  dotace  ve  výši  3.899.013,86  Kč  byly  poskytnuty  ze  státního  rozpočtu  a
z rozpočtu kraje. Dotace poskytnutá Ministerstvem zemědělství ve výši 681.000,00 Kč byla
určena  na  akci  „Úprava  vodní  nádrže  Týřovice“,  další  velkou  dotaci  obec  obdržela  od
Ministerstva životního prostředí na změnu vytápění v Mateřské škole a to ve výši 392.270,86
Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo akci opravy komunikaci ve Velešicích částkou
446.777,00 Kč. Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl  dotaci na výměnu oken Kulturního
domu v celkové výši 250.000,00 Kč, dotaci na opravu budovy čp.46 Strážovice (bývalá škola)
částka 350.000,00 Kč, na opravu hasičské Tatry (realizace v roce 2018) 700.000,00 Kč a na
obnovu lesního porostu ve výši 274.500,00 Kč. Další dotace byla poskytnuta na vytvoření



pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši 313.447,00
Kč (operační program EU a národní dotace).  (vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)

Ve  výdajové  části  rozpočtu  bylo  na  kapitálové  výdaje  (investice)  použito
6.122.040,95. Pokračovalo se v již zahájených akcích a byly zahájeny i nové akce – stavební
úpravy nádrž Týřovice - bylo  investováno 966.507,58 Kč, volnočasový prostor u Kulturního
domu  investováno  980.530,50  Kč,  změna  vytápění  v  Mateřské  škole  999.704,00
Kč,rekonstrukce  suterénu  Kulturního  domu  stála  449.669,58  Kč.  Oplocení  kapličky  ve
Strážovicích 127.890,13 Kč, fasáda a zateplení hasičárny ve Strážovicích 182.355,00 Kč. V
Pačejově  vsi  byla  upravena  plocha  u  Základní  školy  za  122.476,00  kč  a  nové  venkovní
osvětlení  kostela  stálo  223.239,00  Kč.  Nový  povrch  místní  komunikace  ve  Velešicích
(Paseka)  938.555,91  Kč.  Projektové  přípravy  na  akce:  kanalizace  obcí  223.850,00  Kč  a
zateplení objektů 307.945,00 Kč. 

Mezi největší neinvestiční výdaje patřily v loňském roce opravy a nákup vybavení v
Kulturním domě s  celkovými výdaji 1.112.914,27 Kč. Byly opraveny místní komunikace
393.283,30  Kč.  Ve  Strážovicích  oprava  střechy  a  výměna  oken  v  čp.46  (býv.škola)
552.734,85 Kč. Ve Velešicích oprava oplocení pomníku 33.687,50 Kč. Zdravotní středisko –
nátěr  fasády  97.971,00  Kč  a  st.úpravy  v  ordinaci  obv.lékaře  41.837,00  Kč.  Opravy
dopravního značení a nové inform.tabule 190.464,00 Kč. Kulturní akce v obci – sraz rodáků,
oslavy 790 let obce, výročí SDH, tisk zpravodajů, knihy, pouť, pivobraní a další kulturní akce
681,273,73 Kč.   Další  výdaje byly  hlavně v lesním hospodářství  ve výši  640.104,00 Kč,
provoz vodovodů a ČOV v celk.výši 569.254,00 Kč. Ostatní běžné výdaje byly vynaloženy
v souladu  s rozpočtem  tak,  aby  byly  pokryty  provozní  náklady  k zabezpečení  veškerého
provozu obce.

Příspěvkovým organizacím obce, tj. ZŠ a MŠ byl z rozpočtu poskytnut provozní příspěvek ve
výši 1.680.000,00 Kč, dále pro ZŠ byl určen investiční příspěvek 30 tis. Kč.  

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv ,  dále v souhrnném
zápisu o provedení inventarizace majetku. (příloha závěr.účtu)

Součástí  závěrečného  účtu  Obce  Pačejov  za  rok  2017  je  zpráva  auditora  o
přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2017  dle  zákona  č.  420/2004  Sb.  Přezkoumání
hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje.

Celkový závěrečný účet Obce Pačejov a účetní závěrka včetně příloh jsou uloženy na 
Obecním úřadu v Pačejově a je k nahlédnutí v úředních hodinách. 

V Pačejově dne 30.5.2018

zpracovala: Jana Poláková

Ing. Jan Vavřička, starosta obce

Vyvěšeno:   30.5.2018


