
Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2020 
– Souhrnná zpráva

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2020  řídilo  rozpočtem,  který  byl  schválen
zastupitelstvem obce dne 12.12.2019. Celkem bylo k 31.12.2020 provedeno 11 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     19.938.750,00 28.581.731,29 29.072.151,48
Výdaje celkem     23.070.520,00 29.124.936,00 25.479.558,59
Saldo příjmů a výdajů -3.131.770,00      543.204,71   3.592.592,89

Hospodaření  Obce Pačejov v roce  2020 (bilance  plnění  příjmů a výdajů  rozpočtu)
skončilo   ziskem ve výši 3.592.592,89 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost
(režim RCH) činila 7.776,81 Kč, takže výsledný zisk za rok 2020 dosáhl částky 3.584.816,08
Kč  (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil o 3.584.816,08 Kč).  (rozbor hospodaření
je v příloze závěr.účtu)

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2020 zůstatek 979.389,84 Kč. Zůstatek na
spořícím účtu je 10.123.909,85 Kč. Prostředky, které byly obci poukázány ze SÚRAO, jsou
uloženy na zvláštním účtu -  jeho zůstatek  činí  2.955.862,13 Kč.  Fond obnovy majetku  a
rezerv se zvláštním bankovním účtem má závěrečný stav 1.948.017,20 Kč. Celkový stav na
účtech ke konci vykazovaného období je tedy 16.007.179,02 Kč.
Obec nepřijala v roce 2020 žádný úvěr ani půjčku, ani jí neposkytla.

Na  celkových  příjmech  se  největším  objemem  podílí  daňové  příjmy  ve  výši
12.648.344,06 Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 212.610,00 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  6.929.286,13  Kč.  Nedaňové  příjmy  jsou
tvořeny rozpočtovými příjmy  z prodeje dřeva ve výši 724.370,71 Kč, příspěvek od MZe na
stavbu lesního nádrže Na Prachárně ve výši 4.009.250,- Kč, dále příjmy z pronájmů ve výši
1.029.385,22 Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 846.376,19 Kč (vodné,stočné,služebnosti) a
dalšími příjmy.

Kapitálové  příjmy  v celkové  výši  34.150,00  Kč  jsou  tvořeny  prodejem  obecních
pozemků a vyřazeného inventáře.

Přijaté  dotace  ve  výši  9.460.371,29  Kč  byly  poskytnuty  ze  státního  rozpočtu  a
z rozpočtu kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo 3 dotace, a to  na rekonstrukci dílen
v Základní škole ve výši 1.898.295,70 Kč, dále 1.000.000,- na úpravu topení v Základní škole
a 600.000,- na úpravu chodníků na hřbitově. Další dotace od Ministerstva životního prostředí
byla určena pro pořízení decentrální vzduchotechniky v Základní škole 311.598,59 Kč.
Velký  podíl  dotací  tvoří  dotace  od  Ministerstva  zemědělství  a  Plzeňského  kraje  na  lesní
hospodářství  –  celkem  2.930.608,-  Kč.  Dotace  poskytnutá  Plzeňským  krajem  ve  výši
500.000,00 Kč byla určena na úpravu technologie vodovodu Pačejov nádraží, další  dotaci
obec obdržela od Plzeňského kraje na vícepráce při budování nádrže Na Prachárně ve výši
300.000,- Kč a na podporu pojízdné prodejny.  Další dotace byla poskytnuta na vytvoření
pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši 186.516,00
Kč (operační program EU a národní dotace). Další dotace byly na zajištění voleb do krajských



zastupitelstev, na zajištění vybavení knihovny, na vybavení hasičů, příspěvek okolních obcí
na Mateřskou školu atd.  (celkové vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)

Ve  výdajové  části  rozpočtu  bylo  na  kapitálové  výdaje  (investice)  použito
12.523.662,16  Kč.  Pokračovalo  se  v  již  zahájených  akcích:  úpravy  vodovodů  v  obcích
740.918,60  Kč  (telemetrie,  úprava  technologie  vodárny),  lesní  rybník  na  Prachárně
4.485.742,42 Kč, kanalizace v obcích 437.413,40 Kč. V budovách Základní školy Pačejov
byly  realizovány  tyto  investiční  akce:  rekonstrukce  dílen  2.464.403,48  Kč,  decentrální
vzduchotechnika 433.214,44 Kč, rekonstrukce topení a kotelny 1.931.542,38 Kč, projektové
práce na nové učebně 118.500,- Kč. Další významnou akcí byla v roce 2020 úprava chodníků
na hřbitově za 1.683.967,08 Kč.  Bylo dokončeno oplocení pomníku v Pačejově vsi, obnoven
křížek u Blýskoty, vybudována nová tenisová zeď u kurtu. Pokračovaly přípravné projektové
práce na investiční akce – např. zateplování budov, rybníček ve Velešicích,  atd.

Mezi největší neinvestiční výdaje patřily v loňském roce výdaje v lesním hospodářství:
dosáhly  na  celkovou  částku  1.887.192,12  Kč.  Další  větší  položkou  byla  rekonstrukce
soc.zařízení v suterénu Kulturního domu - výdaje činily 253.335 Kč. Ve zdravotním středisku
stály opravy soc.zařízení a nákup nového zubního přístroje 133.210,- Kč. Na odvoz odpadů
bylo vynaloženo 990.570,88 Kč. Ostatní běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem
tak, aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého provozu obce.

Stav  fondu  obnovy  majetku  a  rezerv  obce  Pačejov činí  k  31.12.2020  celkem
1.948.017,20 Kč. Příjmy fondu tvoří  převody k tomu určených vlastních prostředků z ročního
rozpočtu obce a  příspěvek od Obce Olšany dle uzavřené smlouvy. V roce 2020 bylo z fondu
čerpáno 52.213,92 na opravu vodovodní přípojky v části obce Olšany.

           
Příspěvkovým organizacím obce, tj. Základní škole Pačejov a Mateřské škole Pačejov

byl z rozpočtu poskytnut provozní příspěvek ve výši 1.930.000,00 Kč, dále pro ZŠ byl určen
investiční  příspěvek 30 tis.  Kč.  Finanční vypořádání  PO schváleno radou dne 22.4.2021,
usnesením č.741.  Roční  účetní  závěrky  zřizovaných  příspěvkových  organizací  a  všechny
zákonem předepsané výkazy jsou uloženy na Obecním úřadu v Pačejově.

Přehled účelově vymezených dotací a darů poskytnutých obcí Pačejov v roce 2020 je
uveden v příloze závěrečného účtu.

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  2020  je  Zpráva  o  výsledku
přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2020  dle  zákona  č.  420/2004  Sb.  Přezkoumání
hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje.
Závěr  zprávy:  při  přezkoumání  hospodaření  územního celku  za  rok 2020 nebyly  zjištěny
chyby a nedostatky. 

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  17.05.2021

zpracovala: Jana Poláková
Ing. Jan Vavřička, starosta obce

Vyvěšeno: 


