Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2016
Hospodaření Obce Pačejov se v roce 2016 řídilo rozpočtem, který byl schválen
zastupitelstvem obce dne 16.12.2015. Celkem bylo k 31.12.2016 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

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů

11.658.000,00
11.658.000,00
0

Upravený rozpočet

Skutečnost

14.099.083,00
17.095.444,00
2.996.361,00

19.937.526,43
16.804.903,94
3.132.622,49

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2016 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo
přebytkem ve výši 3.132.622,49 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost (režim
RCH) činí -109.352,83 Kč, takže dosáhl výsledný přebytek za rok 2016 částky 3.023.269,66
Kč (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil o 3.023.269,66 Kč). (rozbor hospodaření
je v příloze závěr.účtu)
Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2016 zůstatek 1.077.963,60 Kč. Zůstatek
na spořícím účtu je 4.416.763,68 Kč. V loňském roce (2015) byl založen zvláštní účet – kam
byly uloženy prostředky, které byly obci poukázány ze SÚRAO jeho zůstatek činí
2.954.691,02 Kč. Nově byl zřízen fond obnovy majetku a rezerv se zvláštním bankovním
účtem,jehož závěrečný stav je 499.995,00 Kč.
Obec nemá žádný úvěr.
Na celkových příjmech se největším objemem podílí daňové příjmy ve výši 10.478,67
tis. Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 146,11 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, správní poplatky a poplatek za
komunální odpad).
Nedaňové příjmy dosáhly celkové výše 7.165,66 tis.Kč. Nedaňové příjmy jsou tvořeny
rozpočtovými příjmy z prodeje dřeva ve výši 2.279,6 tis.Kč, dále příjmy z pronájmů ve výši
1.030,03 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 772,33 tis.Kč (vodné,stočné) a dalšími
příjmy.
Kapitálové příjmy v celkové výši 290,22 tis.Kč jsou tvořeny příspěvkem nadace ČEZ
na výstavbu hřiště u kulturního domu (290 tis. Kč) a prodejem obecních pozemků.
Přijaté dotace ve výši 2.002,97 tis.Kč byly poskytnuty ze státního rozpočtu a
z rozpočtu kraje. Dotace poskytnutá MZe ve výši 700 tis.Kč byla určena na akci opravy
hřbitovní zdi v Pačejově. Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl dotaci na výměnu oken
Základní školy v celkové výši 200 tis. Kč a na obnovu lesního porostu ve výši 223,2 tis.Kč.
Další dotace byla poskytnuta na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce
od Úřadu práce v celkové výši 474 tis.Kč (operační program EU a národní dotace). Další
dotace byla určena na akceschopnost hasičů a to ve výši 13,87 tis. Kč. Účelově určená dotace
na výkon státní správy byla přijata ve výši 250,3 tis.Kč. (vyúčtování dotací je v příloze
závěr.účtu)
Ve výdajové části rozpočtu bylo na kapitálové výdaje (investice) použito 1.858,67
Kč. Pokračovalo se v již zahájených akcích – stavební úpravy předsálí KD - bylo investováno

100,89 tis. Kč, za projektovou dokumentaci na úpravy hřbitova bylo zaplaceno 150 tis.Kč,
za proj.dokumentaci akce Úpravy vodovodu Pačejov nádraží zaplaceno 242 tis.Kč. Byly
zahájeny nové akce: Projektové přípravy na: úpravu topení budovy MŠ, kanalizace obcí
Pačejov ves a Pačejov nádraží (284,3 tis.Kč), st.úpravy nádrž Týřovice a nádrž Strážovice,
hřiště u kulturního domu. Byla zakoupená nová herní soustava do zahrady u školní jídelny(54
tis. Kč), dřevěný domek na návsi v Týřovicích (46,4 tis.Kč), nový asfaltový povrch místní
komunikace Pačejov nádraží (285,6 tis.Kč). Dokončeny byly stavební a parkové úpravy okolí
pomníku padlých v Pačejově vsi (95 tis.Kč). Dále se Obec podílela na zhotovení turistických
přístřešků v obcích (83,6 tis.Kč).
Mezi největší neinvestiční výdaje patřila v loňském roce oprava hřbitovní zdi s
celkovými výdaji 1.477 tis. Kč), výměna oken a oprava fasády Základní školy (972,3 tis.Kč),
v Mateřské škole byla opravena střecha (205,6 tis. Kč), opraveny místní komunikace (236
tis.Kč), ve Strážovicích oprava střechy hasičárny (127,3 tis.Kč), v Pačejově vsi výměna oken
hasičárny a oprava fasády (231,93 tis.Kč), oprava střechy předsálí Kulturního domu 173,3 tis.
Kč). Další výdaje byly hlavně v lesním hospodářství ve výši 1.541 tis.Kč, odvoz odpadů
v celkové roční částce 811,5 tis.Kč, provoz vodovodů a ČOV v celk.výši 605,62 tis.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 1.650 tis.Kč, dále pro ZŠ byl určen investiční příspěvek 30 tis. Kč. V Mateřské škole byl
vykázán zisk ve výši 6.951,96 Kč. V Základní škole byl vykázán zisk ve výši 9.710,67 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 2016 je zpráva auditora o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 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 8.6.2017
zpracovala: Jana Poláková
Ing. Jan Vavřička, starosta obce
Vyvěšeno: 8.6.2017

Závěrečný účet byl projednán na 17.zasedání obce Pačejov dne 23.6.2017 a projednání bylo
uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad (usnesení 11)

