
Závérečný účet obce Sezemice za rok 2011

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. |28/2000 Sb. o obcích, $ I7 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových
praviďech územních rozpočtů ve znění plaÍrých předpisů a rozpočtov,.im ýhledem obce na rok 201 1.

Rozpočet obce na rok 20l l byl sestaven na schůzi Zo ďne 8. 12.2010

Rozpočet obce Sezemice na rok 2011by| schválen usnesením Zastupitelstva obce Sezemice ze dne 8.|2.20|0
jako vyrovnaný v příjmové a ýdajové části včeírě financoviíní' schodkový při porovnání příjmů a ýdajů ve

smyslu zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, v absolutní wši |229,9 Kč

Udaje o plnění příjmů a výdajů zarok2011(údaje jsou v tis. Kč.)

PŘíJMY
sss PoIoŽka

Rozpočet Rozp.změna Skuteč.
Název na2012 2a2011 2a2011
Daň z příjmu fyzichých osob zezc c 1111 150 200 í89.26409
Daň z příimu fyzických osob ze SVČ c 1112 9 9 3.í4096
Daň z příimu fyzických osob z kap. v'ýnosů c 1113 í6 36 í8.289í9
Daň z příjmu právnických osob c 1121 í50 266.7 í84.í0595
Daň z přidané hodnoty c 1211 430 460 448,33589
Pop|atky ze psů 0 1341 I 2 1.825
Správní pop|atlqy 0 1 361
Daň z nemovitostí 0 1511 285 285 317,197
Neinv'přii.transf'z VPs SR 4111 0,607 0,607
Neinv.přii.dotace ze sR v rámci SDV 0 4112 63.9 49,1 44,11
ost' neinv. příi.transferv ze SR 411e 32 40
Pop|atek ?a sběr a |ikvidaci komun.odpad. 3722 1337 65 70 67,68
Neinv.přii'dotace od kraiů 4122 3,99
Převodv z rozpoč.úětů 4134 1000
Daňové příimv celkem 1170,9 1410,407 2318,5451
Pitná voda ilpop|atky z veřejného vodovodu PorŠ 2310 2111
Bytové hospodářství . pronáiem bvtů 3612 2132 32 32 30,447
Pronájem obchodu a pohostinství, ch!év čp.2 361 3 2132 9 í9 13.444
Pohřebnictví - za hrob.místo 3632 2111 0.3 0.í6
Prodej pozemku 363€ 3111 312.75 312.75
Příj.z posk.sluŽeb a výrobků
Přtjmy z úrokŮ

6171 2111 1.591 0,9
6171 2141 í0

Přijaté neinv.dary 6171 2321 L 1.4
Prodej nemovitosti ěp.5 6171 3112 850 850
Příimv z úroků 631C 2141 í3 33 27.53663
Nedaňové přÍimv ce|kem 54 1260.641 í236.6376
Přijaté nekapit.přísp., náhrady 3745 2324
Svoz a sběr kom'odpadů 3V22 2111 1 o,424
ÝvuŽiv. a zneškod. kom. odpadu Ekocom (VF) ť27 2324 E 5 3,9425
Neinv. přii.dot.z VPS SR 4111
Přiiaté dotace E 6 4.3665
Dotace - převodv z rozpočtovÝch účtŮ 4134
Příimv ce|kem 1229.9 2677.048 3559.55



/

YDAJE
sss PoIoŽka

Rozpoěet Rozp.změna Skuteč.

Název na2011 2a2011 za2011

Silnice udrŽování, protahování 2212 5171 7 í0 6,09

Budovy,stavby 2310 6121 100 53,04
2310 6121 100 11,52

Předško|ní zařizeni.nei nv.transf .obci Lkvc 3111 533€ 20 40 26,333

Zš.neinv.transfer oU 3113 5321 í00 115 í05'555
ltei,.*t.ansf.cizím přísp.org. Spec.Zš 31', t4 5339 2 1.8

Knihovna 3314 5339 6 6
Památkv místního významu 332e 5171 20 20
lnženýrské sítě . stavební parce|y 3392 5171 í50 342,566 68

Věcné dary 3399 5194 3 3,485

Bytové hospodářství - 3612 6121

Elektrická energie 3631 5154 80 í30 111.713
ýýstavba dětského hř.ště

Ptatby daní a po|patků SR 3639 5362 34,884 34,884

ÚzemnÍ plány - projektová dokum.na stav.parce|y 3633 61 19

Sběr a svoz komuná|ního odpadu 3722 516 € í10 í35 110,462
Vzh|ed obcí, údĚba veřejné zeleně 3745 í0 í0 0

Požární ochrana . nákup materialu a aulq 5512 51 39 225 225 5,459

Místní zastupite|ské orgány . odměny 6112 5023 120 130 124,8

Pov.poi na veř zdr.poi. 6112 5032 14 12,232

ost. osob. výdaie 6149 5021 0,607 0"607

linnost mís. správy - pov.pojistné na veř.zdrav'poL 6171 5032 346.9 1222,4 911,44249

Bankovní poplatky 6310 5163 5 E 3,216

Poiištění maietku obce 632C 5163 30 30 29.085

ostatní činnosti - převody z FRR do příjmu 633C 5345 1000

Výdaie z FV min.|et kraj.obec 6402 536€ í,59í í.59í

ce|kem výdaie 1229,9 2677,048 2621,314

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s finančními prostředky vč. účelovosti v průběhu roku

2OI I aneshledal žádné zágůné nedostatky.

Návrh závéreěného účtu obce vč. ,,Zprávy o výsledku přezkoumání a hospodaření.. byl řádně zveřejněn.

Zánér zprávyz
nyly zji$těny chyby a nedostatky' které nemají závažnostnedostatků uvedených pod písmenem c):

($ t0 odst.3 písm. b) zátkonač,. 42012004 sb.)
- Územnícelek nezúčtoval o skutečnostech' které jsou předmětem s nímŽ tyto skutečnosti věcně
a časově souvisí. Pokladním dokladem č. |25 ze dne |2.|O.20l l byla vyplacena hotovost Kč 1,035,- přičemž na ýdajo-

vém pokladním dokladu i příslušné stwzence je uvedena částka Kč 1,030,. .

-Ú,i'*,icelek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem a ýši ocenění lesních porostů

-Územnicelek nevytvořil analitické účty, případně nezajistitl jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatí.

žený věcným břemenem, např' pozemky pě.250ll,250lz,250l1,250/8 jsou zatiŽeny věcným břemenem práva vstupu a

vjezdu ČEpS' a.s. Praha.

/r
ž,Zc.rŽ

Ing. Lukešová Dobroslava
místostarostka

Vyvěšeno dne: 2.4.2012
Zveřejněno na elektronické desce: 2.4.2012

Cerný Josef
starosta

Sejmuto dne Z l.



Kraiský úřad Středočeského kraie

Zborovská 1 1
15021 Praha5

|pZn: SZ_050043i201 IiKUSK
Cj.: A02050/2012[I(USK

Stejnopis č.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SEZEMICB
Ič:00876259
za rok2011

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
. 2.4.2012

nazék|adě zě./rronač,,42012004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Sezemice 13
2941l Loukov u Mnichova Hradiště

Přezkoumání vykonaly:
. kontrolor pověřený řízením přezkoumiání: Zdeň|.a Linková
. kontrolor: Bc. Jarmila Pajrová

Zástupci obce: Josef Černý - starosta
Marie Horáková - hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením $ 2 zak. č. 42aD004 Sb., o přezkoumiáni
hospodaření územních samosprávných cellai a dobrovolných svazlcu obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno lyběrovým způsobem, přezkoumávané období r.20!1.



f

Závěrečný úč,et
f Za rok 2010, schválen zastupitelstvem obce dne 3a3.2011 s vyjádřením ,,bez výItad,,"

vyvěšen od 24.2.2a11 do 30.3.2011 na úřední desce i způsobem umoŽňujícím dalkoqý
přísfup

Návrh rozpočtu
. vyvěšen od24.L1.2010 do 8.12.2010 na úřední desce i desce umoŽňující dálkový přístup

Rozpočtová opatření
. schválena zastupitelstvem obce:
. č. 1 dne 4.5'2011
. č,.2 - č.4 dne z9.9..20|I
. č. 5 a č. 6 dne 10.12,201I

Rozpočtový výhled
r na roky 201 0 - 2011 ze dne 25 .3 .2009

Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 8.|2.20n jako vyrovnaný v paragrafovém členění

Účetní doklad
. od č. 50089 ze dne 3.8.2011 do č' 50146 ze dne 29.|2.20II
. od ě. 10241ze dne 5.10.2011 do č. 10335 ze ďne 3|,lz.zatI
. od č. 20100 ze dne 12.1,0.20|l do č. 20147 ze óne 3I,t2.20||
. od č. 30016 ze ďne30.9.20t1 do č. 30020 ze dne 3I.12.2011
. od č. 15011 ze dne 31.10.2011 do č. 15013 ze dne 31.I2.201I

Pokladní dok|ad
. od ě. 9t ze dne 3.8.201 1 do č. I49 ze dne 29.12.2017

Evidence majetku
. vedenanaPC

Bankovní vypis
. od výpisu č,93 ze dne 5.10.2011 do výpisu ě. 123 ze dne 3I,|2,2a11 kbankovnímu

účtu č. 107t48080/0300 vedenému u Čsog (běžný účet)
. od qýpisu č. 10 ze dne 31'10.2011 do výpisu č, 12 ze dne 3|,I2.20I1 k bankovnímu

účtu č. 234170520/0300 vedenému u Čson (spořící účet pro podnikatele)
Úetovy rozvrh

. platný pro rok 2011
Příloha rowahy

. k31.12.2011
odměňování členů zastupitelstva

l stanoveno zastupitelstvem obce dne 11.11.2010 . neuvolněnému starostovi
a místostarostce, ostatním členům zastupitelstva nebyly odměny stanoveny

r l'1ýplatníce zazaŤí až prosinec 2011
Inventurní soupis majetku a záv azkfrt

. svědčící o provedeď inventarizace majetku azávazkťlk3l.I2.zat|
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. k 31.1.; 31.12.2011
H|avnÍ kniha

. k 31 .12,2011 (dle potřeby)
Rozvaha

. k 31.12.2011

A. Přezkou mané písem nosti



Pokladní kniha (denik)
f Za období s{pen až prosinec 2011

výkazzisku aztráty
. k 31.12.2011

Kniha odes|aných faktur
. vedenaručně od ě. 1/2011 ze dne I4.2.2a11 do č. 5120|| ze óne7.I2.2a1I

Kniha došlých faktur
. vedena ručně od č. 1/11 ze dne 7.2,2011 do č. 147 ze dne 11.1 .2012

Smlouvy nájemní
. Smlouva o nájmu nebýových prostor ze dne 2.8.201l uzavŤená s pí L. H. na pronájem

prodejny smíšeného zboží č. p, |2, nájemné Kč 400,-/měsíc od I2.9.2a11 na dobu
neurčitou

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. Zámil prodeje nemovitosti č. p. 5 a stavebního pozemku č. 11/1 o výměŤe 2.596 m2

v k. ú. Sezemice od 4,7,207I do 20,7.2011 na úřední desce i způsobem umožňujícím
dálkoqý přístup

. Záměr pronájmu nebytoqich prostor ve smíšené prodejně potravin vyvěšen od 6.7.20tI
do 2|,7 .201 1 na uřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup

Dohody o provedení práce
. ze dne28.12.2010. Ing. D. L., půjčování knih
. ze dne28.12.2010 . M. N." údržba věŽních hodin
) ze dne 30.4.2011 . V. L., sekání aiňržbaveřejného prostranství

Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodejn směna, převod)
r Kupní smlouva v-04933lII ze dne 11.8.2011 na prodej domu č.p. 5 na stp. č. w|,

pozemek Stp. č. I|l| . zastavěná plocha o výměře 2,596 m2 v k. ú. Sezemice
manž. R. za Kč 850.000,-, právni účinky vkladu vznik|y 16.8,20t1', schválena
zastupitelstvem obce dne 21 .7.20II

. Kupní smlouva v-04378lIl ze dne II.5.20I1 na koupi podílu ve výši 2/16 budovy
č', p. 2 a stavebního pozemku č:, 23 o výměře 2.565 m2, pozemku pč:. 22lI o výměře
|.1'13 m2, ppě.2212 o výměře 48| m2 a ppč. 23 o výměÍe 43t m2, vše v k. ú. Sezemice
od p. J. K. za Kě 250.000,., právní účinky vkladu vznikly 20.7.2011, schválena
zastupitelstvem obce 4.5.20tt

l Darovací smlouva v-0461'ýr 1 ze dne 23,7.20|1 na darování pozemku př. 281 o výměře
3.875 m2 v k. ú. Sezemice od MUDr. D. Š., právní účinky vkladu vznikly 28.7.2071,
schválena zastupítelstvem obce 2L.7 .20II

Smlouvy o dílo
r Smlouva o dílo ze ďne 7.7.20Il uzavÍená

porušené plochy stěny sálu budovy č. p.2
Kč 98.000'- včetně DPH

Vnitřní předpis a směrnice

se Sdružením stavebníki E+Ž na opravu
a přeložení stávajících dlaŽdic, cena díla

. k veřejným zakávkám, pro účetnictví, k Íinanční kontrole, podpisové vzory pÍo
účetnictví, k podrozvaze, k časovómu rozlišoviíní' jednací řád zastupitelstva obce,
odpisový plan

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
f ze ďne 8,12.2010,26.I. ,  I9.2.,30.3.,4,5.,  I .6. ,29,6.,2I,7. '  29.9.,26.10.,30.11.,

|0.12.20 | 1 (Nepřezkoumáváno, použito podpůmě)



V kontrolovaném období obec Sezemice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila
s majetkem státu, neručila sqim majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila movity a nemoviý majetek, neuzavřela směnnou smlouvu a smlouvu o qýpůjčce
lfkající se ngmovitého majetku, smlouvu o přiietí úvěru' půjčky, smlouvu o poskýnutí úvěru,
půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskýnutí veřejné podpory
(dotace), smlour,.u o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení
kzávazku a smlouvu o sdružení' nekoupila anl neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady' neprovozova]a hospodařskou (podnikatelskou) činnost,
uskutečnila porrze veřejné zakázky malého rozsahu ($ 12 odst. 3 zěk. č. 137i2006 Sb.).

B. zjištění z přezkoumánÍ
Při přezkoumání hospodaření obce Sezemice

Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry - porušeny níže uvedené předpisy:

. ČÚs 70t _ 70s (s 3ó odst. 1 zákona o účetnictv$
ČÚs zot bod 3.2. píim. b), nebot':

Uzemní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistiljinými nástroji pro členění
syntetických účtů majetek zatížený věcn1ým břemenem, např. pozemky pč:. 25011',250/2,
25017,25018 jsouzatiženy věcným břemenem právavstupu a vjezdu ČEpS, a. s., Praha.

. Vyhláška č.4t0l2009 sb.' kterou se provádějí některá ustanovení zákona č,.563l|991
Sb., o účetnictví' ve znění pozdějších předpisůn pro některé vybrané účetní jednotky

$ 4S'odst. 1 písm. d) bod 6-8o nebot':
Uzemní celek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem
a qýši ocenění lesních porostu.

l Zákon č. 563/199r Sb.n o účetnictvío ve znění pozdějších předpisů
$ 3 odst. 1, nebot':

Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví' do období,
s nímž tyto skuteěnosti věcně a časově souvisí. Pokladním dokladem č. 125 ze dne
I2.L0.Z0I1 byla vyplacena hotovost Kč 1.035,., přičemŽ na výdajovém pokladním
dokladu i příslušné stvrzence je uvedena ěástka Kč 1.030,.'

C, Plnění opatřenÍ k odstranění nedostatkťt zjištěných:
a)
Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

l Zákon č. 250/2000 Sb.o o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

$ 15 odst. 1, nebot':
Hospodďení se neuskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem. obec dostatečně
neupravovala schválený rozpočet ve výdajích, např. u $ 1031 poloŽka 5139 čerpala



Kč 2|.765,-- bez rozpočtu, u $ 6171 položka 5|64 č:erpala Kš 9,9|7,84, po|ožka 5|69
čerpala Kč 103.684,05 proti upravenému rozpočtu Kč 65.000,.. (dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2010).

NAPRAVENO
obec do 31, ]2, 2aI0 rozpočtoým opatřením č. 2 dostatečně upravila schválený
rozpočet.

$ 16 odst. 4, nebot':
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě zněn ve finančních
vztazích k jinému rozpočtu. obec neupravila k 30. 9. 2010 schválený rozpočet v příjmu
např. o poskytnutou dotaci s UZ 151 ve výši Kč 18.900,--

NAPRAVENO
obec rozpočtoým opatřením č, 2 upravila schválený rozpočet o posleytnuté dotace
v příjmu i ve ýdajích.

D) Závěr
Při přezkoumání hospodďení obce Sezemice za rok 20ll podle $ 2 a $ 3 zékona
č.42012004 Sb., ve znéni pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatlry, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):

. Územní celek'. ou.f"l| :ŤljsT*;.?f ťJá i;#'JéťÍé,3* ou.,"ictví, do období,
s nímž týo skutečnosti věcně a ěasově souvisí. Pokladním dokladem č). I25 ze dne
I2.I0.20I1 byla vyplacena hotovost Kč 1.035,-, přičemž na výdajovém pokladním
dokladu i příslušné stvrzence je uvedena častka Kč 1.030,-.

r Uzemní celek v příloze neuvedl celkovou qýměru lesních pozemků s lesním porostem
a výši ocenění lesních porostů.

r Uzemní celek nevývořil analytické úěty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění
syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem, např. pozemky pě. 250l|,25al2,
25017,25018 jsou zatíženy věcn;ým břemenem právavstupu a vjezdu ČEPs, a. s., Praha.

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č,.42012004 Sb., v platnóm zněníz
Neuvádí se.

PodíIy dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č,.42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazkttna rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,\3 o

0,78 "Á

6,2| aÁ



Komentář:
Celkovy objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkoqý objem dlouhodobýchzávazktt činí 0,00 Kč.

Sezemice 2.4.2012

Podpisy kontroloru:

KRAJSKÝ ÚŘeo o
srŘeooČrsKÉHo KRAIE

0dbor ťrnančni kontroly
1 50 2 1 Praha 5' Zborovská 1 l

Zdeřtka Linková
or pověřený Ťízením přezkoumání

Bc. Jarmila Pajrová

kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o qfsledku přezkoumríní hospodďení, přičemž konečným zněním zpravy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zríkona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Ikajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly,
Zborovská 11, 150 2IPraba5.

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

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení obce Sezemice o počtu 7 stran byl
seznámen a stejnopis č,.2 převzalp. Josef Čemý, starosta obce.

Josef Černý
starosta obce Sezemice
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