
Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2018 
– Souhrnná zpráva

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2018  řídilo  rozpočtem,  který  byl  schválen
zastupitelstvem obce dne 15.12.2017. Celkem bylo k 31.12.2018 provedeno 18 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) po konsolidaci

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost

Příjmy celkem     14.122.000,00 19.999.556,00 23.929.685,82
Výdaje celkem     19.284.440,00 27.522.470,00 22.121.566,71
Saldo příjmů a výdajů -5.162.440,00  -7.522.914,00   1.808.119,11

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2018 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo
přebytkem ve výši 1.808.119,11 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost (režim
RCH) činí 80.818,03 Kč, takže dosáhl výsledný přebytek za rok 2018 částky  1.888.937,14
Kč (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil  o 1.888.937,14 Kč).  (rozbor hospodaření
je v příloze závěr.účtu)

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2018 zůstatek 1.217.416,52 Kč. Zůstatek
na spořícím účtu je 7.019.964,45 Kč. Prostředky, které byly obci poukázány ze SÚRAO, jsou
uloženy na zvláštním účtu -  jeho zůstatek  činí  2.955.271,01 Kč.  Fond obnovy majetku  a
rezerv se zvláštním bankovním účtem má závěrečný stav 1.599.901,67 Kč. Celkový stav na
účtech ke konci vykazovaného období je tedy 12.792.553,65 Kč.
Obec nemá žádný úvěr. 

Na  celkových  příjmech  se  největším  objemem  podílí  daňové  příjmy  ve  výši
13.011.388,93 Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 547.010,00 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  6.187.110,89  Kč.  Nedaňové  příjmy  jsou
tvořeny  rozpočtovými  příjmy   z prodeje  dřeva  ve  výši  3.896.526,85  Kč,  dále  příjmy
z pronájmů  ve  výši  1.084.500,79  Kč,  příjmy  z vlastní  činnosti  ve  výši  970.379,00  Kč
(vodné,stočné,služebnosti) a dalšími příjmy.

Kapitálové  příjmy  v celkové  výši  21.300,00  Kč  jsou  tvořeny  prodejem  obecních
pozemků.

Přijaté  dotace  ve  výši  4.709.886,00  Kč  byly  poskytnuty  ze  státního  rozpočtu  a
z rozpočtu kraje. Dotace poskytnutá Ministerstvem zemědělství ve výši 992.000,00 Kč byla
určena na akci „Úprava vodní nádrže Strážovice“, další  dotaci obec obdržela od Ministerstva
pro místní rozvoj na opravu cesty st.zahrady a to ve výši 216.661,00 Kč. Ministerstvo vnitra
podpořilo nákup nového hasičského auta částkou 450.000,00 Kč a současně Krajský úřad
Plzeňského kraje poskytl dotaci na tento nákup částku 300.000,00 Kč. Dalšími dotacemi byly
v roce 2018 zejména dotace z Plz.kraje a to: oprava cesty ke kostelu 270.000,- Kč, dotaci na
opravu rybníčka v Pačejově vsi 250.000,- Kč a investiční dotace na úpravu vodovodu Pačejov
nádraží  ve  výši  1.095.000,00  Kč.  Další  dotace  byla  poskytnuta  na  vytvoření  pracovních



příležitostí na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši 235.000 Kč (operační
program EU a národní dotace).  (celkové vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)

Ve  výdajové  části  rozpočtu  bylo  na  kapitálové  výdaje  (investice)  použito
4.874.230,37. Pokračovalo se v již zahájených akcích a byly zahájeny i nové akce – stavební
úpravy  nádrž  Strážovice  -  bylo   investováno  1.318.004,-  Kč,  lesní  rybník  na  Prachárně
přípravné práce 110.500,- Kč, kanalizace v obcích projektová příprava 76.600,- Kč, nově se
začalo s akcí úpravy vodovodu v Pačejově nádraží 500.741,- (bude se pokračovat i v roce
2019).  Byl  zakoupen  objekt  skladu  v  Pačejově  nádraží  za  630.000,-  Kč  vč.příslušných
pozemků,  hasičům  byl  zakoupen  nový  vůz  Ford  za  923.569,-  Kč,  pozemky  v  hodnotě
612.000,- Kč (převážně lesní pozemky). Vybudovaly se nové plochy pod kontejnery v obci
Týřovice a Velešice v celk.částce 159.063,- Kč. Pokračovaly přípravné projektové práce na
investiční akce – např. zateplování budov, úprava hřbitova, vzduchotechnika v ZŠ, posilování
vodovodu atd.

Mezi největší neinvestiční výdaje patřily v loňském roce opravy komunikací v obcích.
Realizovala se oprava cesty v Pačejově vsi (staré zahrady) 433.324,- Kč, komunikace okolo
Blýskoty  269.770,-  Kč,  cesta  ke  kostelu  389.698,-  Kč a  ostatní  opravy komunikací  stály
210.650,-  Kč.  V  budově  základní  školy  se  opravilo  soc.zařízení  částkou  615.107,-  Kč.
Stavební úpravy v býv.škole Strážovice stály v roce 2018 – 345.192,- Kč. Vodovody v obcích
– opravy a běžná údržba 442.756,- Kč. Oprava hasičské cisterny byla vyčíslena na 1.480.000,-
Kč.  Další výdaje byly hlavně v lesním hospodářství ve výši 1.915.051,- Kč (vysoká těžba z
důvodu kůrovcové kalamity).  Odvoz odpadů v celkové částce 1.389.980, Kč (platila  se v
únoru celková faktura  za rok 2017 ve výši 698.294,-  Kč a  za rok 2018 pak během roku
uhrazeno 691.686,- 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 1.820.000,00 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  2018  je  zpráva  auditora  o
přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2018  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 08.04.2019

zpracovala: Jana Poláková

Ing. Jan Vavřička, starosta obce

Vyvěšeno:   9.4.2019


