
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 obce Sezemice IČ 00876259 
se sídlem Sezemice 13, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 

 
 
 
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 
předpisů) 
 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019 (údaje jsou v Kč) 
 
 
Paragraf  Položka  Text                                                Schválený        Upravený           Plnění 
                                                                                      rozpočet           rozpočet        k 31.12.2019 
0000 1111 daň z příjmů fyz.osob pl.plátci      300.000,00    378.600,00    454.239,73  

0000 1112 daň z příjmů fyz.osob pl.popl.        9.000,00      10.200,00      12.124,11      

0000 1113 daň z příjmů fy.osob srážkou      35.000,00      35.000,00      40.954,93   

0000 1121 daň z příjmů právnických osob    200.000,00    318.500,00    381.176,10 

0000 1122 daň z příjmů práv.osob za obce      56.000,00      19.950,00      19.950,00 

0000 1211 daň z přidané hodnoty    535.000,00    715.000,00    857.187,79 

0000 1335 poplatky za odnětí pozemků               0,00             40,00               0,40 

0000 1337 poplatek za komun.odpad               0,00      78.800,00      78.730,00 

0000 1340 poplatek za provoz syst.sh.sběru     70.000,00               0,00               0,00 

0000 1341 poplatek ze psů        1.000,00        2.500,00        1.450,00 

0000 1361 správní poplatky           500,00           500,00           250,00 

0000 1381 daň z hazardních her        4.500,00      10.500,00      10.260,92 

0000 1382 zrušený odvod z loterií a VHP               0,00             60,00             51,58 

0000 1511 daň z nemovitých věcí    305.000,00    311.000,00    368.399,32 

0000 4111 neinv.přij.transfery               0,00      13.058,00      13.058,00 

0000 4112 neinv.přij.transfera ze SR    115.000,00      52.300,00      52.300,00 

1031  pěstební činnost               0,00        5.500,00        5.250,00 

1032  podpora ost.prod.činností        9.500,00               0,00               0,00 

2212  silnice               0,00      25.000,00      25.000,00 

3612  bytové hospodářství      30.000,00      30.000,00      28.936,00 

3613  nebytové hospodářství      10.000,00      10.000,00        4.179,00 

3722  sběr a svoz kom.odpadů        6.500,00        2.000,00        1.920,00 

3725  využívání a znešk.kom.odpadů               0,00      15.200,00      15.165,00  

6171  činnost místní správy      10.000,00      10.600,00      10.292,00 

6310  obecné příj. a výd. z fin.oper.        3.000,00        3.000,00        1.734,18 

Příjmy celkem  1.700.000,00    2.047.308,00    2.382.609,06 



Paragraf Položka Text     Schválený       Upravený         Plnění 
        rozpočet       rozpočet           k 31.12.2019
  
2212  silnice      50.000,00      153.000,00       100.611,00 

3314  činnosti knihovnické        2.000,00          2.000,00                  0,00 

3399  ost.zál.kultury, církví a sd.pr.      25.000,00        27.000,00         13.998,00 

3631  veřejné osvětlení    155.000,00      155.000,00       114.918,00 

3722  sběr a svoz kom.odpadů    120.000,00      188.000,00       153.120,87 

3745  péče o vzhled obcí a veř.zeleň      50.000,00      106.000,00         85.651,80 

5213  krizová opatření               0,00          5.000,00                  0,00 

5512  požární ochrana – dobr.část      20.000,00        20.000,00                  0,00 

6112  zastupitelstva obcí    210.000,00      242.000,00       240.940,00 

6117  volby do Evropského parlamentu            0,00        13.058,00         13.058,00 

6171  činnost místní správy 1.018.000,00   1.065.250,00       921.463,29 

6310  obecné příj. a výdaje z fin.oper.        4.000,00          4.000,00           3.843,40 

6320  pojištění funkčně nespecif.      45.000,00        46.000,00         45.391,00 

6399  ost.finanční operace        1.000,00        21.000,00         19.950,00 

Výdaje celkem  1.700.000,00   2.047.308,00    1.712.945,36 

 
 
         
Saldo: Příjmy celkem – Výdaje celkem 
Třída 8 – Financování – z běžného účtu               0,00                0,00       675.304,70 
opravné položky k finančním operacím                                                                          -5.641,00 
financování celkem        669.663,70 
 
 
Obec v roce 2019 neprovozovala hospodářskou činnost, netvořila žádné účelové fondy a nezřídila 
žádnou příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo obce dne 18.12.2018 schválilo rozpočet obce jako 
vyrovnaný, závazné ukazatele byly stanoveny dle platné rozpočtové skladby v odvětvovém třídění 
(paragrafy), schválený rozpočet obce na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce obce dne 
19.12.2018. 
 
 
 
 
Dotace v roce 2019 - neinvestiční:                                           příjem:                        čerpání:   
na výkon státní správy                                                            52.300,00 Kč                52.300,00 Kč 
na volby do Evropského parlamentu  UZ 98348              13.058,00 Kč                13.058,00 Kč  
finanční dar na zpevnění části místní komunikace   10.000,00 Kč     10.000,00 Kč 
finanční dar na zpevnění části místní komunikace   15.000,00 Kč                15.000,00 Kč 
  
Přijaté neinvestiční dotace byly vyčerpány v plné výši. 
 



 
 
 
 
Dotace poskytnuté v roce 2019: 
Římskokatolické farnosti – děkanství Mnichovo Hradiště            50.000,00 Kč 
příspěvek MAS                                                                          1.000,00 Kč  
členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR                             1.053,00 Kč 
 
 
 
 
Inventarizace majetku 
K 31.12.2019 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků dle Vyhl. č. 270/2010 Sb.,           
o inventarizaci majetku a závazků, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fyzická 
i dokladová inventura byla provedena dle Plánu inventur ze dne 15.12.2019, Inventarizační zpráva           
za rok 2019 vyhotovena dne 27.1.2020. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, inventarizační 
komise nezjistila žádné závady při provádění inventarizace, neshledala žádné závady na vedení 
evidence majetku. Hmotný majetek je řádně užíván. 
 
 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 
Dne 22.4.2020 pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje provedla kontrolu hospodaření 
obce za rok 2019 s tímto výsledkem: 
 
 
Při přezkoumání hospodaření obce Sezemice za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.,              
ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 
 

 
 
Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Sezemice za rok 2019 je Přílohou           
č. 1 k návrhu závěrečného účtu za rok 2019.  
Přílohou č. 2 je Rozvaha sestavená k 31.12.2019 
 
 
 
Sezemice 10.5.2020 
 
 
 
Vyvěšeno:                                                                                Josef Černý                                              
Sejmuto:                                                                                 starosta obce Sezemice 
 



R O Z V A H A

sestavená k 31.12.2019

Obec Sezemice;  IČO 00876259;  Loukov 13, 294 11  Loukov

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Právní forma: Zatím neurčeno

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 22.2.2020 v 21:10

Předmět činnosti: 

BĚŽNÉNázev položky 
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

41 2 3

ÚČETNÍ OBDOBÍ

SU

A K T I V A   C E L K E M 3 478 961,11 16 920 885,2820 399 846,39 16 100 981,18 

A.   Stálá aktiva 3 477 561,11 9 850 233,2013 327 794,31 9 739 905,30 

I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 127 152,80 42 289,20169 442,00 50 773,20 

  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012

  2. Software 013

  3. Ocenitelná práva 014

  4. Povolenky na emise a preferenční limity 015

  5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018

  6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 127 152,80 42 289,20169 442,00 50 773,20019

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051

  9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035

II.  Dlouhodobý hmotný majetek 3 350 408,31 9 798 944,0013 149 352,31 9 680 132,10 

  1. Pozemky 4 788 705,454 788 705,45 4 788 705,45031

  2. Kulturní předměty 190 000,00190 000,00 190 000,00032

  3. Stavby 2 343 004,55 4 327 821,456 670 826,00 3 675 542,55021

  4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 321 629,90 252 308,10573 938,00 265 544,10022

  5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025

  6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 685 773,86685 773,86028

  7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029

  8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 240 109,00240 109,00 760 340,00042

  9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052

 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036

III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 9 000,009 000,00 9 000,00 

  1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061

  2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

  4. Dlouhodobé půjčky 067

  5. Termínované vklady dlouhodobé 068

  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 9 000,009 000,00 9 000,00069

  7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053

IV.  Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00 

  1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462

  2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464

  3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465

  4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466

  5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469

  6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

B.   Oběžná aktiva 1 400,00 7 070 652,087 072 052,08 6 361 075,88 

I.   Zásoby 0,00 0,000,00 0,00 

  1. Pořízení materiálu 111

  2. Materiál na skladě 112

  3. Materiál na cestě 119

  4. Nedokončená výroba 121

  5. Polotovary vlastní výroby 122

  6. Výrobky 123

  7. Pořízení zboží 131



  8. Zboží na skladě 132

  9. Zboží na cestě 138

 10. Ostatní zásoby 139

II.  Krátkodobé pohledávky 1 400,00 92 135,0093 535,00 52 222,50 

  1. Odběratelé 1 400,00 1 245,002 645,00 5 683,50311

  2. Směnky k inkasu 312

  3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313

  4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 40 860,0040 860,00 44 619,00314

  5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 920,00315

  6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316

  7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317

  8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319

  9. Pohledávky za zaměstnanci 335

 10. Sociální zabezpečení 336

 11. Zdravotní pojištění 337

 12. Důchodové spoření 338

 13. Daň z příjmu 341

 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342

 15. Daň z přidané hodnoty 343

 16. Pohledávky za osobami  mimo vybrané vládní instituce 344

 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346

 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348

 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361

 24. Pevné termínové operace a opce 363

 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369

 26. Pohledávky z finančního zajištění 365

 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367

 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 50 000,0050 000,00373

 29. Krátkodobé zprostředkování  transferů 375

 30. Náklady příštích období 381

 31. Příjmy příštích období 385

 32. Dohadné účty aktivní 388

 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 30,0030,00377

III. Krátkodobý finanční majetek                0,00 6 978 517,086 978 517,08 6 308 853,38 

  1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251

  2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253

  3. Jiné cenné papíry 256

  4. Termínované vklady krátkodobé 244

  5. Jiné běžné účty 245

  9. Běžný účet 241

 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 6 975 066,086 975 066,08 6 299 761,38231

 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236

 15. Ceniny 263

 16. Peníze na cestě 262

 17. Pokladna 3 451,003 451,00 9 092,00261



BĚŽNÉ
Název položky 

MINULÉ

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

SU

P A S I V A   C E L K E M 16 100 981,1816 920 885,28 

C.   Vlastní kapitál 16 030 672,1816 852 420,28 

I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky 11 674 313,9811 670 961,18 

  1. Jmění účetní jednotky 13 836 581,5213 836 581,52401

  3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 169 443,34166 090,54403

  4. Kurzové rozdíly 405

  5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -2 341 710,88-2 341 710,88406

  6. Jiné oceňovací rozdíly 407

  7. Opravy předcházejících účetních období 10 000,0010 000,00408

II.  Fondy účetní jednotky 0,000,00 

  6. Ostatní fondy 419

III. Výsledek hospodaření 4 356 358,205 181 459,10 

  1. Výsledek hospodaření běžného účetního období              -219 787,38825 100,90 

  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431

  3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 4 576 145,584 356 358,20432

D.   Cizí zdroje 70 309,0068 465,00 

I.  Rezervy 0,000,00 

  1. Rezervy 441

II.  Dlouhodobé závazky 0,000,00 

  1. Dlouhodobé úvěry 451

  2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

  3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453

  4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455

  5. Dlouhodobé závazky z ručení 456

  6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457

  7. Ostatní dlouhodobé závazky 459

  8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472

III.  Krátkodobé závazky 70 309,0068 465,00 

  1. Krátkodobé úvěry 281

  2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282

  3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283

  4. Jiné krátkodobé půjčky 289

  5. Dodavatelé 6 720,00321

  6. Směnky k úhradě 322

  7. Krátkodobé přijaté zálohy 4 200,001 500,00324

  8. Závazky z dělené správy 325

  9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326

 10. Zaměstnanci 16 545,0023 796,00331

 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333

 12. Sociální zabezpečení 336

 13. Zdravotní pojištění 1 485,002 404,00337

 14. Důchodové spoření 338

 15. Daň z příjmů 341

 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 2 715,004 655,00342

 17. Daň z přidané hodnoty 343

 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345

 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347

 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349

 27. Krátkodobé závazky z ručení 362

 28. Pevné termínové operace a opce 363

 29. Závazky z neukončených finančních operací 364

 30. Závazky z finančního zajištění 366

 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368

 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374

 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375

 35. Výdaje příštích období 383

 36. Výnosy příštích období 50,00384



 37. Dohadné účty pasivní 38 570,0035 960,00389

 38. Ostatní krátkodobé závazky 74,00100,00378

Odesláno dne:                Razítko:                  Podpis vedoucího účetní jednotky:



výkaz

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ  ze dne: 22.2.2020 v 21:10

za období

ke dni

:

:

:

ROZVAHA (Bilance)

12/2019

31.12.2019

KEO-W 1.11.334 / UcU060p

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00876259 Obec Sezemice

R O Z D Í L Y

Aktiva celkem

Pasiva celkem

Rozdíl

16 920 885,28 16 100 981,18

16 920 885,28 16 100 981,18

0,00 0,00

Stav k 31.12.2018Stav k 31.12.2019

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\06\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf



Zborovská 1 1

150 21 Praha 5

SpZn'. SZ 07 8667 12019 IKUSK
Čj.' OO3799I2O2OIKUIK

_ /t
ste] nopls č' l',/

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SEZEMICE
Ič: 0087ó259

za rok20l9
Přezkoumání hospodďení obce Sezemice za rok 2019 bylo zahájeno dne 05.08.20i9
doruĎením oznárnení o zahájení přezkoumání hospodďení zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:. 22.04.2020
. 21.11.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávriní hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané obdobi:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání rykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Zástupci obce:

01.0r.2019 - 31.12.2019

Sezemice
Sezemice 13

294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

Jana Pýchová
Marcela Pavlíčková

Josef Černý - starosta
Ing. Dobroslava Lukešová _ hospodďka



Pověření k přezkoumání podle $ 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb.' s 4 a $ 6 zákona
č.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru intemího auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje MgÍ' Stěpanka DvořríLková Týcová
dne 19'7 '2019 pod č j. 096538/201gn<UsK.

PředměÍem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zak. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnim hospodďení územního celku, tvořící Součást Závěrečného účtu podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

_ plnění příjmů a výdajů rozpoětu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace' týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- nrík1ady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněŽní operace' týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zé <]adé smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jin1frni
prár.nickými nebo fyzickými osobami'

_ finanční operace' týkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví'
_ hospodaření a nakládání s prostředky poskynutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí posk1.tnutými na základě meziniírodních smluv,
- qričtovaní a vypořádríní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obci k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
' nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímŽ hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pŤedpisu,
- stav pohledávek a závazk'i a nakládání s nimi,
_ ručeni za závazky lyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zÍizovÍni věcných břemen k majetku územního celku,
_ účetnictví vedené územním ce1kem'
- ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu uprar.uj ícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na výZnamnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu pŤezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vycházi ze znění prár.ních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumríLrrí údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení $ 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učíněným dne 22.04'2020 bylo shmutí kontrolních Zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zásfupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.



A' Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtur na rok 2011 - 2019' projednan Zastupitelstvem obce dne 1.12.2016, zveřejněn

od223.2017
Návrh rozpočtu. zveřejněn od 28.11'2018 doposud
Schválený rozpočet
. projednrín a schválen zastupitelstvem obce dne 18.12'2018.jako v;.rovnaný ' závazné

ukazatele odvětvového třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy), schválený rozpočet
zveřejněn od 19.12.2018

Rozpočtová opatření
' č. 2 schváleno starostou obce dne 31 .5.2019, zveřejněno dne 17 .6.2019. č.4 schváleno starostou obce dne 30.9.2019' zveřejněno dne 30.9.2019. č.6 schvá1eno starostou obce dne 31.12.2019, zveřejněno dne 20.1.2020

Závěrečný účet. za rok 2018 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 24.6.2019 spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce s vyjádřením'' bez výhrad'', přijímá náptavtá
opatření, zveřejněn dne 25.6'2019' návrh zveřejněn 9.6.2019 - 29.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
' k 31.1.2019, 31.5.2019 ze dne 14.6.2019, 30.9.2019 ze dne 16.10.20).9,31.12.2019

ze dne 16.1 .2020
Výkaz zisku a z1ráý. k 30.9.2019 ze dne21.10.2019.31.12.2019 ze dne22.2.2020
Rozvaha
. k 30.6.2019 ze dne 19.1.2019,30.9.2019 ze dne 21.70.2019,31.12.2019 ze dne

22.2.2020
Příloha rozvahy
. k 30.9.2019 ze dne 21.1 0.2019 

^ 
3 1.12.201,9 ze dne 22.2.2020

Účtový rozvrh
. platný pro rok 2019

Hlavní kniha
. k 30.9.2019' 31.l2.2019 - dle potřeby

Kniha došlých faktur. vedena v modulu KEo -odč. 19-001-00001 ze dne 3.1.2019 do č. 19-001-00130 ze dne
|9.12.2019 - dle potřeby

. zálohové faktury -vedeny v proglamu KEo - od č. 19_010_00001 ze dne 6.3.2019
do č. 19-010-00006 ze dne 16.12.2019 - dle potřeby

. ostatní závazky -vedeny v programu KEo - od č. 19-003-00001 ze dne 12.'l .2019
do č. 19-003-00003 ze dne 12.12.2019 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur. vedena v modulu KEo _ od č. 19_002'00001 ze dne 27.1.2079 do č. 19-002-00006
ze dne 18.10.20i9 - dle potŤeby

. ostatní platby -" vedena v modulu KEo - od č. 19-004-00001 ze dne 27.6.2019
do č. 19-004-00003 ze dne 22'10.2019 - dle potřeby



t

a1u,11i" 
20.go45 ze dne 4.9.2OI9ve výši Kč 240.24.6,00 splatná dne 25.q201'9. dodavatel

M.S.B. v.o.s. so,"n, 
''u 

íci - op'u"u mk v obci Jirsko dvojit5]m 9m11t-zn1i 3k+tem'
Faktura zapsána " r"'i"'Josry"ň it'l rŤ poŤadovÝm číilem 19-001-00088 ze dne

4.9.2llg'predpis raua'krio''r+ool-ooós8 ze dne i's'zots' úhrada z běŽného účtu

- orJ" 'ípil" 
jg, uoetni doklad č'19-801-000387 ze dne 11'9'2019

. číslo 2019048 "" 
an" r l]d)ďiď"" 'yii re 77.101,00 splatná dne 2.10.201.9. dodavatel

M.S.B. l'o.s. Boseň' na ut'"i - op'u'u mistní komunikace v obci Sezemice - Náves'

Faktura zapsána " t"i"" 
i'"siy"t'i"r'*'_999 pořadol^Ím číslem 19_001_00094 ze dne

16.9.2019,pieapis zavažn'*"e''ió-oór_ooóq+ ž" an"'ta'g'zot9' úhrada z běžného účtu

- iiri" wpl'- +i, účetní doklad č'19_801_000421 ze dne23'9'2019

u:"ui"TJío"a. 
107148080/0300 vedenému u Československé obchodní banky, a.s,

- od č. 2019/20 '" "uá"tij:.sjóió 
_ iq's.zots do č.2O19l24 za období 10.6.2019

- l6.6.2019, odt'zotďňi z" "úaJr 
g'g'2019 - 15'9'2019 do č'2019142 za období

30.9.2019, od č. 2019/5j'";"o;;;bl rc.I2.2o1g - 22'12.2019 do č. 2019/53 za období

30.12.2019 - 31.122019
. k účtu ě' 23417[52orc;O0 vedenému u Československé obchodní barrky. a.s, - ó.201916

za období 1.9'2llg - :os'zo iq' e' 2019 l 1 J z9'ouýou'i 1j22019 - ] l'12'201'9

. k účtu č. 94-57131'8110710;;á;;;" " 
Ceské ná'rodní banky - od Ó' 12 ze dne 6'6'2019

do č. 1 9 ze ane :o's'zoió, o,i č''i ;"dne 6' 12'2019 do Ó' 25 ze dne 3 1' 1 2'2019

ťjčetnídoklad dne 13.5.2019 do č. 19-801-00250"l-'__[.rr' 
t. 107148080/0300 - od č' 19'801-00202 ze''

ze dne I4.6.2OIs, "a 
"č' 

ls-8ór_00386 ze dne 11'9'2019 do č' 19_801-00426 ze drc

30.9.2019. oa e. lg-ěbi-oóšse '" dne 16'12'2019 do č' 19-801-0056'7 ze dne

31.12.2019
.kúčtuč'2341"7052010300-č.19-802-00009zedne3O.9.zoI9,č.19.802-00012zedne

. i'o|',''g.'il_57131s1/0710 _ od č. 19_803-0 OO1.7 ze dne ó.6.2019 do č. 19_803_00028

ze dne 30.9.201s, "a 
č''iq-803-óo0:s " dne ó'12'2019 do č' 19-803-00036 ze dne

. i';l?''"xl'? - od č' 19-701-00053 ze dne 3.6.20Í9 do č. 19-701-00065 ze dne 24'6'2019,

od č. 19-70l-OOO73 ze áne 5'8'2019 do č' 19_701-00087 ze dne 30'9'2019'

od č. 19_701_001o: 'e 
d]n-" a'lž'zótg do č' i9-70i_000108 ze dne 3\'12'2019

. vnitřní doklad o pr"'o'"'"i"i "í'l"ít" 
nqry"9:':''-_ č' 19_007_00006 ze dne24'6'2019

. předpisy došlých tirttui - 
"a 

j' rs-oor-od040 do č' 19-001_00043' od č' 19_001_00046

do č. 19-001-00049,"č' ňóoi-oooz' o<1^^č'^19_001-00084 do č' 19_001-00090"

o. ts-oot-ooos+, č. 19-001-00125, č' 19-001_00130

. pi"api, odeslané ťaktury _ č' 19-002-0000 4 ze drle 1 '9 '2019

Pokladní kniha (deník)

' za obclobí od čerr'rra do zaří' prosinec
. skonto pokladní r'*"*í[řil".jl.zots u to,to hodin činí Kč 23.949'00, stav souhlasí

se záznamem v pokladní knize' k dokladu č' 95 ze dne 18'1 t '2019

-ťŤr"!|ffjdne 
3.6.2019 do č. 64 ze dne 24.6.2019, od č,.'72ze 

-d-n1^5,! 
2019 do č. 85

zedne23.9.2019' oa'j''ioi "' 
a"" 6'12'2019 do č' 107 zedne3I'12'2019

Evidence poplatků

Evidence majetku
. vedena v modulu KEO4



Inventurní soupis majetku a závazktt. sloŽka ínventarizace za rok 2019 ' Plrín inventur na rok 2019 ze doe 15.12.2019,
Prezenční listina účastníků školení IK ze dne 30.12.2019, inventumí soupisy
k 31.12.2019, vypisy z katastu nemovitostí se stavem k 31.12.2019 za obec a příslušná
katastrální území - namátkově dle potřeby, Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne
21.7.2019

Mzdová agenda. mzdový list za období 1l20l9 - 12/2019 ke kontrolované dohodě o provedení práce
odměňování členů zastupitelstva

dokument mzdové náklady dle zaměstnanců za období leden a záti _ všichni neuvolnění
zastupitelé
dokument mzdové náklady dle zaměstnanců za období květen a červen _ oba neuvolnění
místostarostové
mzdový list za období 1/2019 - 1212019 - všichni zastupitelé

Učetnictví ostatní. Protokol o schválení účetní závěrky zarok2018 ze dne 24.6.2019
Sm|ouly o dílo

Smlouva o dílo ze dne 24.7 '2019, uzaytená se zhotovite1em M.S.B. v.o.s., Boseň,
předmětem smlouvy je oprava místní komunikace _ dvoiitý uzayiraci nátěr, cena díla
ve výši Kč 240.246'00 včetně DPH, uzavření smlouvy schváleno Zastupitelstvem obce
dne29.7.2019
Smlouva o dílo ze dne 6.5.2019' uzavŤená se zhotovitelem Rl OKNA a.s., Bzenec,
předmětern smlouly je dodávka a montáž' otvorových výplní (oken a dveří), cena díla
ve výši Kč 137.622'00 bez DPH (Kč 158.265 včetně DPH), uzavření smloulry schváleno
zastupitelstvem obce dne 29.4.2019
Smlouva o dílo ze dne 20.8.2019, uzayřená se zhotovitelem M'S'B' v'o.s., Boseň,
předrnětem smlouvy je oprava míStní komunikace _ Sezemice (náves), cena dí1a ve výši
Kč 77.101'00 včetně DPH., uzavření snrlouly schváleno Zastupitelstvem obce dne
29.7.2019

Darovací smlourry
Darovací smlouva ze dne 2'7.20L9, drárce ťyzická osoba' předmětem daru je ťlnanční
částka ve výši Kč 10.000,00 na úhradu nríkladů vynaloŽených na zpevnění části místní
komunikace vedené pod é.pp. 572lI v k.ú Sezemice
Darovací smlouva ze dne 27.6.2019' darce fyzická osoba, předmětem daru je finanční
částka ve výši Kč 15.000'00 na úhradu nákladů r,ynaloŽených na zpevnění části místní
komunikace vedené pod č.pp. 57211 v k.tl Sezemice

Smlouvy nájemni
. Pachtovní smlouva ze dne 25 'L2019, pachtýř Zemědělské druŽstvo Sever Loúovec,

na soubor pozemků (např p.č. 141124' '.p.č. 61112 v k. ú. Sezemice o celkové výměře
3'5075 ha)' na dobu neurčitou, nájemné Kč 8.692,00 ročně' UzavŤeni smloulry
schváleno Zastupitelstvem obce dne 21.l.2019. Smlouva o pronájmu nebytových prostor Ze dne 28.5.2019, nájemce pí J. U., nebyové
prostory v čp- 52 _ hostinská místnost (cca 40 m2), WC, vstupní chodba a venkovní
prostor, na dobu neurčitou od 1'6.2019' uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 27 .5.2019

Zveřejněné záměry o nak|ádání s majetkem. k Pachtovní smlouvě ze dne 25.1.2019 _ zveřejněn od28.12.2019 do l3.1.2019. k Smlouvě o pronájmu nebýových pÍostol Ze dne 28.5.2019 _ zveŤejněn od 30.4.2019
do 14.5.2019



Smlouly a další materiály k poskytnufým účelovým dotacím. Veřejnoprávní smlouva o posk}tnutí neinvestiční dotace č.1/2019 ze dne 12.12.2019,
příjemce dotace Římskokatolická famost - děkanství Mnichovo Hradiště' ve výši
Kč 50.000,00 na opravu nátěru plechových částí střechy kostela sv. Bartoloměje
v Sezemicích, vyúčtování dotace do 3I.1.2020' poskytnutí schváleno Zastupitelstvem
obce dne 29.7 .2019 ' ryičtování dotace pŤedloŽeno poskýovateli dne 31.1.2020
(kopie faktury)

Dohody o provedení práce
. Ze dne 28 '12.2018 uzavřená s pí Ing. D.L. na dobu neurčitou od 1.1.2019 v rozsahu

20hod'/ měsíc _ hospod:ířka obecního úřadu
Informace o přijadch opatřeních (zák 42012004 sb.' 320/2001 Sb'' apod.). dopisem ze dne 8.'7.2019 čj. 094087/2019/KUSK
Zápisy z jednání zastupitelsfva včetně usnesení. ze dne 18.12.2018 (schválení rozpočtu), 21.1.2019, 16.2.2019, 25.3.2019, 29.4.2019,

2'l .5.2019' 24.6.201'9 (schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce), 29.7 .2019,
23.9.2019' 4.11.2019' 17 '12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůmě

V kontrolovaném období obec Sezemice, dle prohlášení Starosty obce' neuzavřela smlouvu
kupní, směnrrou, smlourrr o ýpůjčce, výprose, o nabyí, převodu nebo o zřízení práva stavby
k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabýí a převodu majetku včetrě
smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
maj etkem za závazky fuzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
r1,jmenovaných v $ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přij etí a poskýnutí úvěru nebo zápůjčky' smlouw o přijetí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu
o sdružení, smlour'rr o společnosti a poskyování majetkových hodnot podle smlouvy
o sdruŽení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
ner,ydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizaěni
složkt' nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady
do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost' uskutečnila
pouze veřejné zakrízky malého rozsahu.



B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Sezemice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b)

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

' Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
$ 72 odst. 5, nebot':

Neuvolněným místostarostům obce nebyla za měsíc listopad a prosinec vyplacena měsíční
odměna, jak bylo stanoveno v zápise ze Zastupitelstva obce dne 2'7 .I1.2018 (Zo schválilo
měsíční odměny neuvolněným zastupitelům s platností od27.1l.20|8
místostarosta Kč 1.000'00' 2. místostarosta Kč 1.000'00).

NAPRAVENO
Doplatek odměny 1. místostarosta byl poslq,tnut brlnkovním převodem dne 18.6.2019
účetním dokladem č' 19-80]-00262 a dále dne 18'7.20]9 účelním dokladem
č. 19-801-00309.

Doplatek odměny 2. míslostafosta byl poslq;tnut bankovním převodem dne ]8.6.20]9
účetním dokladem č. 19-801-00255 a dále dne ]8'7.20l9 účetním dokladem
č I9-80l-00308.

1.



D) Závěr
Při přezkoumríní hospodaření obce Sezemice za rck 2019 podle $ 2 a $ 3 zákona
č,. 42012004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($10 odst' 3 písm' a) zékonač.420/2004 sb.)

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

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu úZemního ce1ku

c) podíl zastaveného maj etku na celkovém majetku územniho celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků čini 0'00 Kč.

0'05 7.

1,30 "h

3,52 oÁ

Výrok dle $ l0 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., v platnóm znění:. Dluh územního celku nepřekočil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky'

Sezemice 22.04.2020

Podpisy kontroloru:

Jana Pýchová

KRAJSKÝÚŘAD o
sTŘEDoČEsKÉHo KRAJE

odbot interního auditu a kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

frA,./
k;,;;; /.; p; ;;i;;ý ;i;;;; ;,;;k; ; ;

?44'rlo typ.,*,,(Marcela Pavlíčková
kontrolorka



Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodďení, pfičemŽ konečným zněním zprály
se stává okamžikem mamého up1ynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

- ke Zjištěním uvedeným v tomto návrhu je moŽno podat píSemné stanovisko Ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy ' a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Kraiský úřad Středočeského kraje' odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 1l' 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni obsahuje i výsledky konečného
dílčiho přezkoumriní

- se vyhotowj e ve dvou stejnopisech, přičemž Se stejnopis č.2 předává statutámímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a Stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného odborem intemího auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sezemice o počtu 10 stran
byl seznríLrnerr a stejnopis ě. 2 pÍevza|, p. Josef Čemý, starosta obce' Dále starosta obce
převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprálu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sezemice ve strojově čitelném ťormátu PDF pro naplnění ustanovení { 4 zákona
č- 99/20l9 Sb.

Josef ČernÝ
starosta obce Sezemice

dne 22.04.202O

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 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
orgáru _ Kraj ský úřad Středočeského kraje, odbor intemího auditu a kontroly, Zborovská 11,
150 21 Praha 5' a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprálry spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č. 42ol2o04 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. l písnr. b) Íéhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkouniávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnómu přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povirrností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení

$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.42012004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000'-.
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Rozdělovník:

Steinopis Počet vÝtisků Předáno Převzal

1 1x IGajský uřad
Středočeského kraj e

Jana Pýchová

2 lx
Obec

Sezemice Josef Čemý

Upozornění:, Yýkaz Pffloha se skládá z textových a čiselných částí. - obec musí zkontrolovat
správné načtení účetních dat číselných částí a zároveň musí doplnit nebo aktualizovat
komentaře do textoÚch částí (zejména částí A.1. - A.3.), které mají sloužit konečným
uŽivatelům (např. samosprávě, MF CR a pod.). Textové části jsou určeny jako
doplňující zdroj informací' které nelze přímo nalézt ve qikazech Rozvaha a Výkaz zisku
a ztráty.
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