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zÁvĚnBČNr.i ÚČBr oBCE sEzEMI CE Z^RoK 20u
($ 17 zákona č.250/2000 Sb. o tozpočtoých pravidlech územních tozpočtů, r.e znění platných předpisů)

1) Údaie o p|nění příimů avýdainzatok}a1.Z
v ns.

PRIJMY sss Položka
Schváeuý

rozpočet

Rozpočet

po změnách

Výsledek za

2012

Rpz

oÁNázev

Dan z příjmu ffzických osob ze ZČ 11 11 1óc 20! 198,0226c, 96,(

)zi z pÍijmu fyzických osob ze SVČ 111 LI 20,9593t 99,t

Daň z příimu fyzických osob z kap. r'ynosů t17 I: J: 20,55742

Daň z příimu pávnických osob 1127 18C 25( 772,7484Í 69,L

Daň z přidané hodnoty 1217 37C 485 421,2258( 86,1

Poplatky ze psů 1341 '1..( 80,(

Vý.těžek z lotedí 1351 2,8893(

Daň z nemovitostí 1571 26( 32t 320,8184i 99,t

3právní poplatky 1367 0,1 0,01 50,(

Seinv.přij.tansfery - záloha na volby 4117 t7,73i t7,73", 100,t

lJeinv.přij.dotace ze SR v rámci SDV 417 4C 48,1 48,1 100,(

Poplatek za sbět a likvidaci komrrn.odpad. 372i 133i 67 6i 65,1 01 a

Daňové příÍmy celkem 1099 t460r93tt 7289,82861 88':

Bytové hospodářství - pronájem bytů 36t2 2131 32 3i 31,,69' oor

Pronáiem obchodu a pohostinství, chlév čp.2 361 213i 11 11 9,3+ 84,t

Prodei pozemku 363c, 311.1 30c 30( 0r(

Nedaňové příimy celkem 343 343 47,03( 12,(

Využív. a zneškod. kom. odpadu Ekocom (\1F) Slzt z3 zL 5,951 1Á E

P iijrrry z knih. činno sti

Pří|my z utoků

3374

631(

2r11

2t41

v)z:

32,5

n).

28,895(

100,(
91 t

Přiiaté dotace 5 41bU 35,082( 85,3
Příimy celkem 1441 1845,06? L365,94721 74rA



VYDAIE
Položka

Scbválený

ťozPočet

Rozpočet

po změnách

Výsledek za

m12

RPz
oÁNázev sss

jilnice udržovárri protahování 221t 5171 ) ' t 38,(
Voda 231.( 6121 1 o í l 97.Í

Předško|ní z aÍlzeíí-neifilt. ttansf. obci Lkvc 31.11 5339 2{ 1
I 1.2,( 84,{

Itansfetv obcím . školkr 3111 5321 18,62t 58,:

ZálcJar|nI školv.neinv.ttansfer oU 311:] 5321 10i lu l - 60,923 60.!

Ktrihovniclrá linnost 331t 5339 40,(
lnženýtslcé sítě - ke st'paÍc. 339i 5171 ó( 231,76 188,33( 81

Věcné datv 3395 5194 1,, 100.(
faras Rokel, WC žen $áJ' dět.hřiště,byz čp.2 3421, 61,21 '7r

Elektrickí energie - spotřeba 3631 5154 10( 10ó 105,97i 100,(
Platba daní 3635 5362 I n R7r 87-2

Nákup pozemku pod ptodeinou 363t ó13( 84 84 100,(
Sbět a svoz komunálního odpadu 372i 51ó9 9! 105 1,02,957 98,(

P ožfuní ochÍana . nákup materialu 5571 573r, 1t 8,58{ 85,9

Místní zastupitelské ofsánY . odměnv 611 5023 LZ\ 1.32 L25,744 q5,

Zdtav.ooiištění oovinné 6L1 5032 IC 7,704 77,C

Celkem 58i 850.26: 731"704 Eó.]
Cinnost mís. sptávy
- nákuo materiálu ó115 513( 0,275 o )1e 100.c
- ost.osobní rnidaie ó1 15 5021, 13,91.8 13,91i 100.c
. cestovné 671,5 517 1.008 1,00t 100.c
- pohoštění 6115 5175 1,53( 1.53( 100.c
trolby 16,731 16.73t 100,0
3statní platy 6171 5019 2,909 2,90c, 100.c
Jst' osob. qýdaje . brigádníci 6171 5021 2A 70, ó4'03t 97.1
liskovinv- knihv 61,71 5L3( 5 L4 12.56i 89,7
)HDNÍ 6771 5137 4C 4C 27,485 68,7
rákup materiálu 6771 5139 3C 55 50,0ó: 91.C
jtudená voda 617'.L 5151 5 1.,963 39-3
)prava (stodola, ... .) 6171 5777 335 428,1 41,1,73 96,C
PHM 6171 515( 3C 3C 2'1,,722 .72 Á

Poštovné 61,71 51,61 1,55( 77.8
Ielefonní poplatky 6171 5162 1C 15 L3,50268 90"c
1a|eÍnÍre 6171 51.64 óC 1,77'.722 88,9
)jrikrrp ostatních slrržeb (írčetnicn'í }ÍěU .. ') 6171 5Í6' 4C 8C 64,292 80,4
\'edení účetnictvi 6111 5321
]estovné 6171 5172 (, 14 13,94( 99.(
Programové vybavení 6171 5172 6,111 or
Pohoštění 61,-t1 51,7, 8 1 14,51: 85.4
Věcné dary 6177 51,94 1,J1 95,4
Neinv'tansf.obcím 6171 5321 1,C 4'.t 19,05 46,,
Cst.neinv.ttansf.\lR 6171, 5329 2 100.i
Platba darrí a poplatků 6171, 5362 100,[
Neinv.transf.obcím 6171 5221 1 50,(
Budoq. (cp.2,. . . . .) 61,71 6't21 25( 3ó( 359,536 99.5

8ó{ 118730J 1095,93291 92J
Službv peněž.ústavů 631.( 5163 3,288 82,2
7oiištění 632( 51,63 3t 31,,328 97.t

( 3( 54,11( "W;i
]elkem wíidaie 1441t 2090-30! 1878p899r 89.J



2)Udaie o hospodaření s maietkem a datších finančních opetací
Yýkaz F.ozvaha a ýkn zisků a zuáty a příloha účetnínuaávětky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.sezcrnice.e-obec.cz'
K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního uřadu. Yýkazy obsahující údaje o staYu a wýxroiizaběžný rok včetrrě popisu ýztamných
vlivů na změny stavu.

3) Yýčtovríní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřeiné urovně
Dotace do rczpočtu obce za rck201,2 činily celkem t7.737 Kč'
Dotacena volbu do Senátu suz nnzbytapos\rtnuta i če1pána ve qýši t6.737 Kč,dotace na volbu prezindeta
s Úz qgoos ve výši 1.000,- Kč nebyta čeryána abybvtácenazačátkemtoku 2013 zpět do státrrjho rozpočtu.
4,1Zptása o výsledku přezkonrnání hospodďeď obce za tok?-0|2.
Přezkoumání hospodďení proveďi ptacovnice Stied.kraiského úřadu - oprávaěné osoby k poskytování auďtorsýh služeb na záls|adě
obiednavatele obcí Sezemice.
Piezkoumání bylo ptovedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobtovolných svazku obcí v termínu 10' května 2013.
Záyét ŽptáLvy2 Nebyý ziištěny chyby a nedostattŠy.

Návrh závěrečného účtu obce vč. ,,Zptáxy o ýsledku přezkoumání a hospodďení( byl řádně zveřejněn.

Cetn'ýJosef
staÍosta

t iw
SejmutoVyvěšeno dne: 10.5.2013

Zveřeiněno na elekuonické desce: 10.5.2013
dne: J/("/o/3



Kraiský úřad Středočeského kraie

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ _Ail rcg |}}I2KUSK
Čj.. 000537l2O13/KUSK

Zpráva o qisledku přezkoumání hospodaření obce

Stejnopis č,. L

SEZEMICE
IČz 00876259
za rak}Alz

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 11 .9.2012
. 10.5.2013

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběh|o v sídle obce: Sezemice 13
294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

Přezkoumání vykona|y:

. kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Jarmila Pajrová
- kontrolor: Zdeňka Linková

Zástupci obce: Josef Cerný - starosta
Marie l{oráková - hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zák. č. 420l20a4 Sb., o přezkoumání
hospodařen i uzemnich samo správných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané obdo bí r.2a|2.



A' Přezkoumané písem n osti
Rozpočtový výhled

r na rok2012 ze dne 30.11.2011
Návrh rozpočtu

. zveřejněn od 25
Schválený rozpočet

11.2011do 10.T2.2011

. zastupitelstvem obce
Rozpočtová opatření

TO.I2.2OI1 jako vyrovnaný v paragraťovém členění

. schváleno zastupitelstvem obce:

. č. 1 ze dne 283.2aL2

. č. 2 dne 30.5.2012

. č. 3 dne27.6.201'2
, č' 4 a č. 5 dne 26.9.2012
. č. 6 dne 31 ,I0.2oI2

Zá*érečný účet
J zarok 2011, schválen zastupitelstvem obce dne25.4.2012 svyjádÍením ''s výhradami'',

zveřejněn od 2,4,2012 do 24.4.2012
Rozvaha

. k 30.ó.' 3I'I2.20I2
Příloha rozvahy

' k 30.6., 31.12.2012
Yýkaz zisku aztráty

. k 30.6.,  3T.t2.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. k29.2.,31.7., 31.12.2012
Hlavní kniha

. k 31.8.,  3I,1Ž'20t2 (dle potřeby)
Účtový rozvrh

. platný pro rok 2012
Kniha došlých faktur

. vedena ručně v knize' evidence a úhrady zarokz}I} - od č. 1 ze dne II.L.20I2 do

č.l32 ze dne 30,I2,2an
Inventurní soupis majetku a zá.luazktt

. Směrni ce č. 1l2O11 - Inventarizace majetku a závazkŮ ze dne 2'12.20LI

. Plán inventur na rok 2012 ze dne 29.II,2012

. Doklad o proškoleniinventanzační komise ze dne 27 ,12.2012

. Inventurní soupisy k31.l2.2al2
l Inventanzaini zpÍava za rok 2012 ze dne 28,2.2aI3

Evidence majetku
. vedenanaPC

Pokladní kniha (deník)
. zaobdobí leden, duben ůčewenec. říjen aŽprosinec2oI2
. skonto pokladni hotovosti klt'g.}olžv 10:41 hodin činí Kč 14.341,00, stav souhlasí se

zt'jnamemv pokladní knize (k dokladu č' 89 ze dne 5'9.2012)
Účetní dok|ad

. od č. 50001 ze dne 4.1,2012 do č. 50009 ze dne 25.I.2012, od č' 50033 ze óne 4'4.2012

do č. 50076 ze dne 30.7.2a\z, od č. 50102 ze dne 3.1O.2OI2 do č. 50139 ze dne

28 .12.20 I?. (pokladna)



do č' 15007 ze dne 31'7,2012, od č. 15010 ze dne 31.|0.2012 do č.
3 I.I2'2012 (spořící účet)
od č. 20033 ze dne 7.5.2a|2 do č.20063 ze dne 31.7.201"2, od č.
3.I0.2012 do č.20131 ze dne 31.1,?.20|z (předpisy došlých faktur)
od č. 30007 ze dne T6.5.2012 do č. 30011 ze dne 3I,7.20T2' od č,

15012 ze dne

2AA9A ze dne

30015 ze dne
31.10,2012 do č. 30020 ze dne3I.I2.20I2 (předpisy mezd)

. od č. IOa92 ze dne 3.5.2012 do č. 10160 ze dne 30,7.2012, od č. L0222 ze dne
3,I0.2012 do č. 103I7 ze dne 3L.Iz.20r2 Óanka)

Kniha odeslaných faktur
. vedena ručně v knize - evidence a úhrady za rok 20T2 - od č. 1 ze dne 2T.2.20I2 do č. 4

ze dne 13.11.2012
Pokladní doklad

. od č. I ze dne 4 .L '2012 do č. 9. ze dne 25 .1' .2012, od č. 3 3 ze dne 4,4.2012 do č. 7 6 ze
dne 3aj'Zan, č. 89 ze dne 5'9.2012, od č. I02 ze dne 3.I0.20T2 do č. 138 ze dne
28.r2.20r3

Bankovní vypis
. bankovní účet č. 107148080/0300 vedenému u CSoB (běžný účet) - od č. 1 ze dne

3I.I.2a12 do č. 8 ze dne 3l,8.2av, od č. 10 ze dne 3L.I0'20I2 do č,. 1,2 ze dne
3r.r2.2012

. bankovní účet č,234170520/0300 vedenému u Čsoe (spořící účet pro podnikatele) . od
č. 1 ze dne 3I.1,2o12 do č. 8 ze dne 3I,8.?012, od č. 10 ze dne 3I'L0.20I2 do č. 12 ze
dne 31.12.2012

Sm|ouvy o převodu majetku (koupěo prodejo směnao převod)
. Kupní smlouva v-04I67l1,2 ze dne 4,7.2012 na koupi 1/16 těchto nemovitostí - budova

č', p,2 na stp' č' 6, stp' č. 6 o výměře 2'565 m2, ppě,2211' o výměře I.II3 m2, ppě' 2212
o výměře 48L m2 a ppč. 23 o výměÍe 43I m2, vše v k. ú. Sezemice od Ing. J. M.
a pí J. M' za Kč 300'000,00 (podílem každému á Kč 150.000,00), právní účinky vkladu
vznikly 24,7,20L2, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 30.5.2012

' $uon' smlouva č. v-O2489lI2 ze dne I2,4,20|2 na koupi stp' č. 80 v k' ú' Sezemice od
České republiky - Uřadu pro zastupováni státu ve věcech majetkových zaKÓ 84.000,00,
právni účinky vkladu vznikly dne 2.5,2012, koupě schválena zastupitelstvem obce dne
25.1.2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
a ze dne 10'12,2a11 (schválení rozpočtu), 25.I., I8.2., 28.3.,25.4',

31.10., 28.II., 14.|2. 2012 (nepÍezkoumáváno, použito podpůrně)
Výsledky externích kontrol

. Závěteč,ný protokolke zprávě o výsledku kontrďy č. j. Ko/0049l20T2 ze dne 3o.3.2an
provedené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Ceské republiky za období od 1.1 .2009
do 29,2.2012

Informace o přijatých opatřeních (záLk. 420/2004 sb.o 320/200| Sb.' apod.)
. dopisem č,. j.7598512012/KUSK ze ďne II.5.20T2

V kontrolovaném období obec Sezemice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila
s majetkem státu, neručila svým majetkem za z;Ítvazky fuzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu
a smlouvu o výpůjčce týkajici se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky,
smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace)' smlouvu
o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,



smlouvu o přistoupenikzíwazku a smloulu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papiry,

obligace, áeuskuteonila majetkové vklady' neprovozovala hospodářskou (podnikatelskoů)

činnost" uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ($ 12 odst. 3 zák. č. 13712006

sb.).

B, zjištění z přezkoumánÍ
Při

Nebyly zjištěny

hospodaření obce Sezemice

chyby a nedostatky.

C, PInění opatření k odstranění nedostatkťt zjištěných:
a) při dilčím nřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) nři nřezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky. porušeny níže uvedené předpisy:
. ČÚs 701 - 708 (s 3ó odst. l' zákona o účetnictví)
ČÚs zot bod 4.2. písm. b), neboto:

IJzemni celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění

syntetických účtů majetek zxižený věcným břemenem, např. pozemky pě. 250lI, z50l2,

i,soll, zšots jsou zatiženy věcným břemenem práva vstupu avjezdu CEPS, a. s., Praha.

NAPRAVENO
Dokladeu č, 40013 ze dne ]2,7.2012 obec přeúčtovala pozemlE zatížené věcným

břemenem rn příslušné analytické účt1l pozemků.

. Vyhláška Í,. 4|0/2009 Sb.o kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 5631199|

S-b., o účetnictvío ve znění pozdějších předpisůo pro některé vybrané účetní jednotky

$ 45 odst. 1 písm. d) bod 6.8, neboto:- 
Ú,emní óelek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem

a výši ocenění lesních porostů.
NAPRAVENO

Dokladem č, 400]3 ze dne 12,7,20]2 zaúčtovala obec lesni parosý na podromahoý účeÍ

č. 903'

. Zákon č.5ó3/1991
$ 3 odst. 1o neboť:

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

I25 ze dne 12.10.2011 byla vyplacena hotovost Kč 1.035,-,
pokladním dokladu i příslušné stvrzence je uvedena óástka

Pokladním dokladem č.
přičemž na ýdajovém
Kč l .030,-.

NAPRAYENO
Dokladem č. 35 ze úte 4.4.2012 bylo vloženo do poklaúry Kč 5,a0.

4



D) Závěr
Při přezkoumání
č,. 42al2004 Sb.. ve

hospodaření obce Sezemice za rok 2012 podle $ 2 a $ 3 zákona
znění pozděj ších předpisů

Nebyty zjištěny chyby a nedostatky.
($10 odst' 3 písm. a) zikonač.42ol2oo4 sb.)

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42g12004 Sb.o v platném zněnÍ:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č,. 420/20a4 Sb., v platném znéníz

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0'l5 oÁ

3,23 yo

7rl0 oh

Komentář:
Celkoqi objem dlouhodobých
Celkový objem dlouhodobých

Sezemice 10.5.2013

Podpisy kontroloďr:

Mgr' Jarmila Pajrová

pohledávek činí 0,00 Kč.
závazk& činí 0.00 Kč.

Í<pa^rsrÝ ÚŘap u
srŘpooČEsKÉHo KRAJE

odbor finanční kontroly
1 50 21 Praba 5, Zborovská 1 1

ý Íizenim přezkoumáni

kontrolorka
Zdeřka Linková


