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Stejnopis č. f .

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SEZEMICE
IČ:0087ó259
zarok}Al3

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
. 1.4.2014

na základě zákonaě. 420/2004 Sb., o přezkoumávaní hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí'

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Sezemice 13
294 11 Loukov u Mnichova řkadiště

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený Íízením přezkoumání: Bc. Dana Matějková
. kontroloři: Bc. Marie Koude|ná

Bc. Simona Marková
Bc. Jaroslav Petrák

Josef Černý . starosta
Jana Veseláo Dis. - účetní
Marie Horáková - hospodářka

Zástupci obce:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zik.. é. 420l2ao4 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí'

Přezkoumání by|o vykonáno výběrovým způsobemo přezkoumávané období r.2a|3.



A, Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled
t na rok 2013

Návrh rozpočtu
. zveřejněn ve dnech28.1l.20|2 - |4.l2.2a|2

Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne |4.|2.20|2jako vyrovnaný, závazné ukazatele . paragrafové

znění
Rozpočtová opatření

. č. 1 a 2 schválena zastupitelstvem obce dne 27 .3.2013
r č. 3 a 4 schválena zastupitelstvem obce dne 2'5.2013
. ě. 5 a 6 schválena zastupitelstvem obce dne 26'6.2013
. ě.7 schváleno zastupitelstvem obce dne 7'8.2013
. č. 8 schváleno zastupitelstvem obce dne 18.9.2013
r č. 9 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.10.2013
. ě. l0 schváleno zastupitelstvem obce dne 27 .1 1.2013
. č' 1l schváleno zastupitelstvem obce dne 20.I2.20I3

Závěrečný účet
. roku 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 29.5.2013 s vyjádřením ''bez výhrad''.

Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 10.5.2013 . 3l.5.2013.
Yý|<az pro hodnocení plnění rozpočtu

. k 31.12.2413
Yý|azzisku aztráty

r k 31.12.2A13
Rozvaha

r k 31.L2.ZA1'3
Příloha rozvahy

r k 31.12.2013
Účtový rozvrh

. roku 2013
Hlavní kniha

. za období 12/2013 (dle potřeby)
Kniha došlých faktur

. vedena v programu KEo, evidence a úhrady r. 20|3, poř. č. 13-001.00001 . 13-001-
0a123, č. 13.003-00001 - 13.003.00002,č,. |3.010.00001 . 13-010.00002

Kniha odeslaných faktur
. vedena v programu KEo, evidence a úhrady r. 2013, poř. č. 13.002-00001 . 13-002-

00005
Bankovní vypis

. k účtu č. 107148080/0300 vedenému u Československé obchodní banky, a.s' od výpisu
č:.20|3190 za období |.10.2aB . 2,10,2013 do výpisu č,. z013l12| ze dne31.|2.2013

. k účtu č.234l70520la30a vedenému u Československé obchodní banky, a.s, od qýpisu
ě. zawrc za období 1'10.2013 . 31.10.2013 do ýpisu č.20I3lI2 za období |.12.2a|3
- 3r.r2.2Ar3

' k úětu č. 94-571'3181/0710 vedenému u České národní banky, od qýpisu é. |7 ze dne
14.t0,201,23 do č. 26 ze dne31.12.2013
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Účetní doklad
. k pokladně . účetní doklady od č. 13.701.00105 ze dne 2,I0.2aB do č. 13-701-00146

ze dne 30.l2.2A1'3
. k účtu č. 107148080/0300 - účetní doklady od č. 13.801-00275 ze dne 2.|0.2013 do

č. 13-801-003ó8 ze dne 3l.|2.20|3
. k účtu ě.2341.7052a/a3ao - účďní doklady od č. 13-802-00010 ze dne 31.10.2013 do

č. l3.802-0a0l2 ze dne 31. |2.2013
. kúčtu č.94-5713181/0710 - účetní doklady od č. 13-803.0003l ze dne 14.10.2013 do

č. 13.803.00047 ze dne 31.|2'2aB
Pok|adní kniha (deník)

I za období říjen. prosinec 2013
Pokladní doklad

. příjmové a ýdajové pokladní doklady od č. 13.701-00105 ze dne 2.10.2013 do
č. 13.701-00|46 ze dne 30.I2'20I3

Evidence poplatků
. vedena v PC v tabulkách Excel k3L,L2,2013 (poplatek ze psů, za komunální odpad)

Evidence pohledávek
. vedena v PC v tabulkách Excel k3l,I2,2013 (poplatek ze psů a komunální odpad)

Evidence majetku
' vedena v PC v programu KEO k 31.12.2013

rnventurní soupis majetku a závazkft
. spis inverrtuizace roku 2013 (Inventurní soupisy majetku, pohledávek a zixazkťt

k 31.12.20|3, Inventarizaěni zpráva za rok 20T3, Plán inventur r. 201'3 ze dne
|.|l.20|3, Školení členů inven{arizaěni komise ze dne 27.I2.2O|3, Výpis z katastru
nemovitostí ze dne 3I,L2,2013 - kal uzemí č. Sezemice LV 10001, Drahotice Lv 1l0)

odměňování členů zastupitelstva
. Podpisová listina za období 3 .612013

Smlouvy o díIo
a ze dne 22,5,20|3 vzavřená se Zhotovitelem M.S'B. v.o's., Boseň, IC 6|32705|

na rea|izaci projektu ''komunikace pro novou lokalitu rodinných domku v obce
Sezemice'' v ceně díla Kč 588.862,. včetně DPH, tj' Kč 486.663,- bez DPH (z toho
I. etapa Kč 199' 108,- a II. etapa Kč 389.754,- včetně DPH)'

Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej' směna, převod)
. Kupní smlouva ze dne 27,6,20|3 (obec kupující) na pořízení požárního stroje PS 12

spolu s příslušenstvím v ceně Kč 10.000,..
r Kupní smlouva na zemědělskou stavbu a pozemek ze dne 8'7 '20|3 (obec prodávající)

na prodej parcely p.p.č. 14617 (ostatní plocha) o výměře 184 m2 v k.ú. Sezemice v ceně
Kč 46. 000, .. U zavřeni smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 29'5 .20 |3 .

Smlouvy nájemní
. Nájemní smlouva o nájmu bytu (obec pronajímatel) ze dne 1,9.20T3 na pronájem

bytových prostor v domu ěp. 8 o qýměře 73 m. na dobu neurčitou a evidenční list
s výpočtem měsíčního nájemného ve rnýši Kč 833,-/měsíc.

r Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 24.4.2013 na pronájem budovy prodejny
č. evidenčni T2 na pozemku p.č. 80 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové ýměře
||3 m2 za měsíční nájemné ve výši Kč 200,. na dobu neurčitou'

Zveřejněn 6 záměry o nakládání s majetkem
l na prodej části pozemku p.č. 14617 v k.ú. Sezemice o výměře |84 m2 zveřejněn ve

dnech 3.5.2013 - 29.5.2013
l fi&' pronájem nebytoqfch prostor smíšené prodejny potravin, evidenční číslo 12 na

pozemku p.č. 80 v k.ú. Sezemice zveřejněn dne 28.3.2013



Dohody o provedení práce
J ze dne 28. T2.20l3 v rozsahu 300 hodin (M.H.) . vyhotovení měsíčních úěetních

podkladů pro zpracovaní účetnictví v race2a|4
J ze dne 28.|2.2012 v rozsahu 300 hodin (FL) - údržba veřejného osvětlení na Jirsku,

včetně údržby veřejné zeleně (práce konané v roce 201,3)
I ze dne 28. |2'Ian v rozsahu 300 hodin (P P ) - udržení akceschopnosti požární techniky

pro potřeby požárni jednotky SDH a příprava pažírniho auta na TK (práce konané
v roce 2013)

. evidence odpracované doby vedena na mzdových listech za rok 2013
Smlouvy ostatní

. Dohoda o využívání kamerového systému ze dne 25'9.20|3 (obec uživatel) na
bezhplatné vyvžívání kamerového systému, věetně kabelů a počítače s monitorem
a souhlas s jeho bezp|atnýmvyuživánim pro bezpečnostní potřeby obce Sezemice

Dokumentace k veřejným zakázkám
. spis veřejné zakázky malého rozsahu na projekt ''Komunikace pro novou lokalitu

rodinných domku v obci Sezemice,' (Výzva k podaní nabídek, seznam doručených
nabídek, Prohlášení členů komise, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Protokol
o jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, Protokol o hodnocení
nabídek, Rozhodnutí o v'ýběru nejvhodnější nabídky, oznámeni o qýběru nejvhodnější
nabídky). Nabídková cena souhlasí s cenou uvedenou ve smlouvě o dílo ze dne
22.5.2013.

Vnitřní předpis a směrnice
. ě.2l20I3 - Schvalování účetní závěrky
. ě' ll20l3 k úětováni reá|né hodnoty majetku určeného k prodeji

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
J ze dne 30.L.z0l3, 16,2'2013 (schválení účetní závěrky obce r. 20|2),27.3,2013,

2,5,20t3, 29.5,2013, 26.6.2073, 7.8.2013, 18.9.2013, 25.9.2013, 23.10.2013,
25 . 10.2013. 30. 1 . 020 1 3 " 27 .r r .2013. 20.12.2013

V kontrolovaném období obec Sezemice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila
s majetkem státu, neručila sqým majetkem za závazky fuzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavře|a směnnou, darovací smlouvu a smlouvu
o výpůjčce týkajici se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu
o pos\rtnutí úvěru, půjěky, smlouw o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelskóho závaz|<lt, smloulu o přistoupení k závazku a smlouvu
o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakénky
malého rozsahu ($ 12 odst. 3 zitk' č' 137/200ó Sb').



B, zjištění z přezhoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Sezemice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C, PIněnÍ opatření k adstraněnÍ nedostatkťt ziištěných:
a) nři dflčím přezkoumání

DÍlčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) nři nřezkoumání hosnodaření za nředchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D) Závěr
Při přezkoumání hospodďení oboe Sezemice za rok 2013 podle $ 2 a $ 3 zákona č. 42012004
Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($l0 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004sb,)

Upozornění na rizika dle $ r0 odst. 4 písm. a) zákona č,.420l2a04 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly d|e $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č,. 42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl záwazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek ěiní 1 100,00 Kč, tato částka
qýpočet ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu územního celku.
Celkový objem dlouhodobýchzávazki činí 0,00 Kč.

Sezemice I.4.2014

Podpisy kontrolorů:

0,24 Vo

lr73 o

5,86 Vo

byla použita pro

Bc. Dana Matějková

Bc. Marie Koudelná

Bc' Simona Marková

Bc. Jaroslav Petrák

KRAJSKÝ ÚŘao
srŘEnoČrsKÉHo KRAJE
. . 

odbor finanční kontroly
I 50 2 1 Praha 5, Zborovská l 1

. 
kontrďorka 

i
h^ÓLU h'c.loJ

kontrolor

kontrolorka

Zl,
kontrolor



Tato zpráva o vÝsledku nřezkoumání:

. je návrhem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zpráwy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ ó odst. 3 písm. l) zakona
č. 420/2004 sb., k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly,
Zbarovská 11, 150 21 Praha 5.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zak|ádá do příslušného spisu územního celku
vedeného odborem finanění kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření obce Sezemice o počtu 7 stran byl
seznámen a stejnopis é,2 pÍevzal, p' Josef Černý, starosta obce.

Josef Černý
staÍosta obce Sezemice

dne 1.4.2014

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst' 1 písm. b) zákona ě. 42O12OO4 Sb', povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad středoěeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská ll' 150 21
Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání tďo zprÍtvy spolu se závěreěným účtem
v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst' 2 zákona č. 42O/2OO4 sb', povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhož zitkona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprtwu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zas|at.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. $ 14 písm. f), g), h) zákona
č. 42012004 Sb., pořádkové pokuty až do qýše 50'000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:

Steinonis Počet vÝtisků Předáno Převzal

t lx
Krajský úřad

Středočeského kraie Bc. Dana Matějková

) 1x
obec

Sezemice Josef Černý


