
Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2013

Hospodaření  Obce  Pačejov  se  v roce  2013  řídilo  rozpočtem,  který  byl  schválen 
zastupitelstvem obce dne 20.12.2012. Celkem bylo k 31.12.2013 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   10.501.400,00 13.914.436,00 15.122.700,52
Výdaje celkem     9.588.781,36 13.228.567,36 12.025.208,90
Saldo příjmů a výdajů        912.618,64      685.868,64   3.097.791,62

Hospodaření Obce Pačejov v roce 2013 (bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu) skončilo 
přebytkem ve výši 3.097.791,62 Kč, ale po započtení splátky jistiny investičního úvěru z roku 
2009 ve výši 1.015.000,- Kč,  a vratky DPH (režim RCH) dosáhl výsledný přebytek za rok 
2013 částky  2.224.266,89 Kč (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil  o 2.224.266,89 
Kč).  (rozbor hospodaření je v příloze závěr.účtu)

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2013 zůstatek 2.899.799,98 Kč. Zůstatek 
na účtu hospodářské činnosti je 32.144,54 Kč. Zůstatek nesplaceného investičního úvěru z 
roku 2009 (školní jídelna) je 115.000,- Kč (původní výše úvěru byla 5 mil Kč). 

Na celkových příjmech se největším objemem podílí daňové příjmy ve výši 9.011,38 
tis. Kč. V nich je zahrnuta i daň z příjmu placená obcí ve výši 82,84 tis.Kč, která je zároveň 
zaúčtována na straně výdajů a do rozpočtu byla zapojena rozpočtovým opatřením. Celkový 
výnos  sdílených  daní  (7.720.121,00  Kč)  byl  o  2.249,92  tis.  Kč  vyšší  než  předpokládal 
rozpočet.  Projevila  se  změna rozpočtového určení  daní.    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 2.105,95 tis.Kč.Nedaňové příjmy jsou tvořeny 
rozpočtovými příjmy  z prodeje dřeva ve výši 497,94 tis.Kč, dále příjmy z pronájmů ve výši 
860,2 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 682,85 tis.Kč (vodné,stočné) a dalšími příjmy.

Kapitálové  příjmy  v celkové  výši  4,75  tis.Kč  jsou  tvořeny  prodejem  obecních 
pozemků.

Přijaté dotace ve výši 2.704,82 tis.Kč byly poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu 
kraje  a  od  okolních  obcí.  Dotace  poskytnutá  Ministerstvem  pro  místní  rozvoj   ve  výši 
1.108,92 tis.Kč byla určena na 3 pečovatelské byty v DPS. Krajský úřad Plzeňského kraje 
poskytl dotaci na výměnu oken a střešní krytiny Zdravotního střediska Pačejov v celkové výši 
240  tis.  Kč  (realizace  oprav  v  roce  2014).  Další  dotace  byla  poskytnuta  na  vytvoření 
pracovních příležitostí  na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v celkové výši  324,85 
tis.Kč (operační program EU). Na pěstební činnost v obecních lesích poskytl Krajský úřad 
Plz.kraje dotaci ve výši 94 tis. Kč. Účelově určená dotace na výkon státní správy byla přijata 
ve výši  249,8 tis.Kč.  Okolní  obce přispěly na provoz Základní  a Mateřské školy ve výši 
547,72  tis.Kč.  Další  dotace  byly  určeny  k  zabezpečení  průběhu  voleb  do  Poslanecké 
sněmovny PČR a Volby prezidenta ČR.(vyúčtování dotací je v příloze závěr.účtu)



Ve výdajové části rozpočtu  bylo na kapitálové výdaje (investice) použito 1.770 tis.Kč. 
Zde bylo realizována především stavba 3 bytů v čp.199 ve výši 1.133,39 tis.Kč, územní plán s 
výdaji v částce 314,6 tis.Kč. Dále projekty a dokumentace k zateplení v ZŠ  a MŠ Pačejov ve 
výši 160 tis.Kč a  další. 

Mezi  největší  neinvestiční  výdaje  patří  hlavně  lesní  hospodářství  s výdaji  ve  výši 
1.439,4 tis.Kč, odvoz odpadů v celkové roční částce 683 tis.Kč, provoz vodovodů a ČOV 
v celk.výši 622 tis.Kč, veřejné osvětlení  v roční částce 282,7 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 1.705 tis.Kč. V Mateřské škole byl vykázán zisk ve výši 24.082,39 Kč. V Základní škole 
byl vykázán zisk ve výši 206.159,48 Kč.(přehled hospodaření příspěvkových organizací je  
v příloze závěr.účtu)

Hospodářská činnost obce v roce 2013: vzhledem k tomu, že tato činnost obsahuje 
především ubytovací služby v čp. 199 (pokoje byly vzhledem k rekonstrukci na byty zrušeny) 
výnosy a náklady byly nevýznamné.

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv ,  dále v souhrnném 
zápisu o provedení inventarizace majetku. (příloha závěr.účtu)

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 11.6.2014 

Ing. Vladimír Smolík, starosta

Vyvěšeno:   

Sejmuto:


