
Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2010

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2010  řídilo  rozpočtem,  který  byl  schválen 
zastupitelstvem obce dne  17.12.2009. Celkem bylo k 31.12.2010 provedeno 6 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 10.311.310,00 16.285.163,00 16.413.176,32
Výdaje celkem 12.531.310,00 17.148.961,00 16.770.255,24
Saldo příjmů a výdajů - 2.220.000,00 -    863.798,00 -    357.078,92

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2010 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo 
schodkem ve výši 357.078,92 Kč, ale po započtení splátky jistiny investičního úvěru z roku 
2009  ve  výši  1.080.000,-  Kč  a  splátky  krátkodobého  úvěru  u  KB  z  roku  2009  ve  výši 
2.977.146,-  Kč (na  rekonstrukci  lesních  cest)  dosáhl  výsledný deficit  za  rok  2010 částky 
4.414.224,92 Kč (zůstatek na základním běžném účtu se snížil o 4.414.224,92 Kč).  (rozbor 
hospodaření je v příloze závěr.účtu)

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2010 zůstatek 784.131,83 Kč. Zůstatek na 
účtu hospodářské činnosti je 77.309,98 Kč. Zůstatek nesplaceného investičního úvěru z roku 
2009 (školní jídelna) je 3.290.000,- Kč (původní výše úvěru byla 5 mil Kč).

Na celkových příjmech se největším objemem podílí daňové příjmy ve výši 6.906,12 
tis. Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 547,4 tis.Kč, která je zároveň 
zaúčtována na straně výdajů a do rozpočtu byla zapojena rozpočtovým opatřením. Došlo k 
vyšší  výtěžnosti  u daně z nemovitostí  (úprava zákona),  naopak pokles zaznamenala daň z 
příjmů FO ze SVČ. 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 3.867,25 tis.Kč.  Došlo zde k významnému 
poklesu příjmů z prodeje  dřeva z obecních  lesů vlivem omezení  masivní  těžby vynucené 
vichřicemi  a  výskytem  kůrovce.  Nedaňové  příjmy  jsou  tvořeny  rozpočtovými  příjmy 
z prodeje dřeva ve výši 2.282,- tis.Kč (v loňském roce činily příjmy z lesa 5.350,50 tis.Kč), 
dále příjmy z pronájmů ve výši 712,49 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 461 tis.Kč 
(vodné,stočné) a dalšími příjmy.

Kapitálové  příjmy  v celkové  výši  27,67  tis.Kč  jsou  tvořeny  prodejem  obecních 
pozemků.

Přijaté dotace ve výši 4.358,63 tis.Kč byly poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
kraje a od okolních obcí.Jako přijatá dotace byl do rozpočtu obce zapojen i zlepšený výsledek 
hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2009 ve výši 214,7 tis. Kč. Největší podíl dotace 
poskytnutá  ze SZIF ve výši 2.029,4 tis.Kč byla určena na rekonstrukci lesních cest.  Další 
dotace byla poskytnuta od Krajského úřadu 250 tis.Kč na rekonstrukci střechy v Mateřské 
škole (bude realizováno v r. 2011), na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné 
práce  od Úřadu práce v celkové výši  417.957,00.Kč.  Na výkon státní  správy byla  přijata 
dotace ve výši 253.000,- Kč, dále státní dotace na částečnou úhradu provozních nákladů ZŠ a 
MŠ činila 223.810,- Kč (na 1 žáka ve výši 1.401,- Kč). Dotace byly dále poskytnuty na např. 



školství,  pečovatelskou  službu,  zajištění  voleb,  obnovu  lesa  atd.   (vyúčtování  dotací  je  
v příloze závěr.účtu)

Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu 15.516,75 tis.Kč bylo na kapitálové 
výdaje (investice) použito 4.710,19 tis.Kč. Zde byla realizována především  přestavba čp. 73 
v Pačejově vsi ve výši 2.161,31 tis.Kč , prodloužení vodovodu v Pačejově ve výši 453,6 tis. 
Kč,  víceúčelové  hřiště  ve  Strážovicích  707,82  tis.Kč,  rekonstrukce  oken,dveří  u  čp.170 
Pačejov nádraží ve výši 435,8 tis.Kč.Pokračovaly stavební úpravy hasičárny v Pačejově ve 
výši 57,61 tis.Kč a stavební úpravy bývalé prodejny ve Velešicích ve výši 274,65 tis.Kč. Mezi 
další  investiční  akce  se  řadí  úpravy  soc.zařízení  v  KD  Pačejov  ve  výši  87,93  tis.Kč, 
zahajovací práce na územním plánu s náklady 94,8 tis.Kč, čekárna v Pačejově u školy 53,4 
tis.Kč,  podíl obce na zakoupení víceúčelového stanu Mikroregionem Slavník ve výši 19,5 
tis.Kč, příprava přístavby DPS 87,33 tis. Kč a další. 

Mezi  největší  neinvestiční  výdaje  patří  hlavně  lesní  hospodářství  s výdaji  ve  výši 
1.997,79 tis.Kč, odvoz odpadů v celkové roční částce 713,84 tis.Kč, provoz vodovodů a ČOV 
v celk.výši  746,63  tis.Kč,  čištění  rybníka  358,24  tis.Kč,  úhrada  úroků z  úvěru  pro  školní 
jídelnu ve výši 172,7 tis.Kč, dále veřejné osvětlení (opravy, nová tělesa, elektřina) v roční 
částce 200,16 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 1.310,0 tis.Kč. V Mateřské škole byl  vykázán zisk ve výši 11.333,99 Kč. V Základní 
škole  byla  vykázán  ztráta  ve  výši  83.201,90  Kč.(přehled  hospodaření  příspěvkových 
organizací je v příloze závěr.účtu)

Hospodářská  činnost  obce  skončila  přebytkem  ve  výši  5,87  tis.Kč.(rozbor 
hospodaření je uvedený 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  2010  je  zpráva  o  přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2008 dle zákona č. 420/2004 Sb. 

Závěr z přezkoumání : Při přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2010 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

Celkový závěrečný účet Obce Pačejov včetně příloh je uložen na Obecním úřadu v Pačejově a 
je do něho možno nahlédnout v úředních hodinách. 

V Pačejově dne  16.6.2011

Ing. Vladimír Smolík, starosta
Vyvěšeno:   16.6.2011

Sejmuto:


