
Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2015

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2015  řídilo  rozpočtem,  který  byl  schválen
zastupitelstvem obce dne 19.12.2014. Celkem bylo k 31.12.2015 provedeno 22 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     11.587.991,12 17.814.963,32 20.625.440,08
Výdaje celkem     11.587.991,12 20.435.413,32 18.804.814,78
Saldo příjmů a výdajů 0   2.620.450,00   1.820.625,30

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2015 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo
přebytkem ve výši 1.820.625,30 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost (režim
RCH) činí 132.252,15 Kč, takže dosáhl výsledný přebytek za rok 2015 částky  1.952.877,45
Kč (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil  o 1.952.877,45 Kč).  (rozbor hospodaření
je v příloze závěr.účtu)

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2015 zůstatek 583.692,45 Kč. Zůstatek na
spořícím  účtu  je  3.865.205,78  Kč.  Nově  byl  založen  zvláštní  účet  –  kam  byly  uloženy
prostředky ve výši 1.477.245,41 Kč, které byly obci poukázány ze SÚRAO. 
Obec nemá žádný úvěr. 

Na celkových příjmech se největším objemem podílí daňové příjmy ve výši 9.716,70
tis. Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 160,55 tis.Kč, která je zároveň
zaúčtována na straně výdajů a do rozpočtu byla zapojena rozpočtovým opatřením.  Dále jsou
v daňových příjmech zahrnuty všechny místní poplatky (ze psů, za provoz hracích přístrojů,
veř.prostranství), správní poplatky a poplatek za komunální odpad).  

Nedaňové příjmy dosáhly celkové výše 5.288,74 tis.Kč. Nedaňové příjmy jsou tvořeny
rozpočtovými příjmy  z prodeje dřeva ve výši 1.903,89 tis.Kč, dále příjmy z pronájmů ve výši
952,25 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 810,83 tis.Kč (vodné,stočné) a dalšími příjmy.

Kapitálové  příjmy  v celkové  výši  19,26  tis.Kč  jsou  tvořeny  prodejem  obecních
pozemků a nemovitostí.

Přijaté  dotace  ve  výši  5.600,74  tis.Kč  byly  poskytnuty  ze  státního  rozpočtu  a
z rozpočtu kraje. Dotace poskytnutá SFŽP ve výši 4.567,23 tis.Kč byla určena akci zateplení
budov základní a mateřské školy Pačejov a 81,92 tis.Kč na dokončení akce vrt vodovodu v
Pačejově. Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl dotaci na silniční radary v celkové výši 150
tis. Kč a na stavební úpravy předsálí KD ve výši 200 tis.Kč. Další dotace byla poskytnuta na
vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši
327,59 tis.Kč (operační program EU).  Další dotace byla určena na vybavení hasičů a to ve
výši 2,3 tis. Kč. Účelově určená dotace na výkon státní správy byla přijata  ve výši 248,9
tis.Kč. (vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)

Ve výdajové části rozpočtu  bylo na kapitálové výdaje (investice) použito 7.898,99
tis.Kč. Pokračovalo se v již zahájených akcích – zateplení Základní školy a Mateřské školy –
celkem bylo  investováno 6.043 tis. Kč, vodovodní vrt Pačejov 129,5 tis. Kč a tenisový kurt
432,2 tis. Kč. Novou akcí byly stavební úpravy předsálí Kulturního domu za 704,89 tis. Kč.



Mezi  největší  neinvestiční  výdaje  patří  hlavně  lesní  hospodářství  s výdaji  ve  výši
1.343,78 tis.Kč, odvoz odpadů v celkové roční částce 795,9 tis.Kč, provoz vodovodů a ČOV
v celk.výši  1.235,4  tis.Kč.  V  roce  2015  byly  realizovány  částečné  opravy  místních
komunikací v celkové výši 317,4 tis. Kč. Dále byly instalovány měřiče rychlosti za celkovou
částku  199,96 Kč,  podíl  naší  obce  na  výstavbu nových čekáren  byl  157,9  tis.  Kč.  Nové
vybavení kulturního domu – ozvučení, židle, záclony, ubrusy bylo pořízeno za 210,9 tis. Kč.
Další 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 1.850 tis.Kč. V Mateřské škole byl vykázán zisk ve výši 29.827,41 Kč. V Základní škole
byl vykázán zisk ve výši 163.057,71 Kč.(přehled hospodaření příspěvkových organizací je
v příloze závěr.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  2015  je  zpráva  auditora  o
přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2015  dle  zákona  č.  420/2004  Sb.  Přezkoumání
hospodaření provedla auditorská společnost ADU.CZ s.r.o. ing. Simona Pacáková.

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  14.6.2016

zpracovala: Jana Poláková

Ing. Jan Vavřička, starosta obce

Vyvěšeno:   14.6.2016

Sejmuto: 


