Sezemice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZEMICE
ZA ROK 2017
Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2018 usn. č Z/21/2/2016
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo města Sezemice podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I. Schvaluje:
1. Zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2017.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2017 provedeného podle § 2 a 3
zákona č. 420/2004 Sb. bez výhrad.
3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok 2017
provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné
použití finančních prostředků.
4. Výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích, okr. Pardubice, za rok
2017 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek nesprávné
použití finančních prostředků.
II. Souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města
Sezemice za rok 2017 bez výhrad.
III. Schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2017 a souhlasí s převodem zůstatku
sociálního fondu na rok 2018.
IV. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za
kalendářní rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 831.646,25 Kč
V. Bere na vědomí výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres
Pardubice, za kalendářní rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši
644.516,60 Kč.
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Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání:
Předkladatel:
Zpracovatel:
Konzultováno:
Projednáno ve finančním výboru:
Projednáno v radě města:
Vyvěšeno na úřední desce:
Přílohy:

06.06.2018
Aleš Kačer, předseda finančního výboru
Romana Vohradníková, vedoucí FO
ne
14.05.2018
23.05.2018
17.05.2018 – 06.06.2018
Výkaz plnění rozpočtu za r. 2017
Závěrečný účet Mateřské školy Pohádka Sezemice
Výroční zpráva hospodaření Základní školy Sezemice
Audity hospodaření příspěvkových organizací a města –
elektronicky

Závěrečný účet Města Sezemice za rok 2017
Důvodová zpráva:
Při zpracování Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2017 bylo postupováno v souladu
s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Do závěrečného účtu se souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření města.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních
operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné
zhodnotit finanční hospodaření města a městem zřízených nebo založených právnických
osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům
krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších
osob. Dále součástí závěrečného účtu je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Sezemice za rok 2017“. Kontrolu hospodaření města provedl Pardubický kraj. Závěr
auditu „nebyly zjištěny žádné závady“. Zápis bude k nahlédnutí na zasedání RM.
Dle ustanovení § 17, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, podléhá závěrečný účet zveřejnění pod dobu nejméně 15 dní přede dnem jeho
projednávání. Závěrečný účet za rok 2017 bude zveřejněn od 18.05.2018 do 06.06.2018 a to
na úřední desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemice
– www.sezemice.cz.
Legislativní rámec
• zákon č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
• zákon č. 320/2011 Sb., finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
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1. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MĚSTA, tj. plnění příjmů a výdajů
k rozpočtu (součást závěrečného účtu)
Schválený R
(SR)
Příjmy v daném roce
Výdaje v daném roce
Saldo hospodaření
Financování (+ -)

63.503.300,00
76.167.300,00
-12.664.000,00
12.664.000,00

Upravený R
(UR)

Skutečnost 2017

95.380.400,00
116.044.400,00
-20.664.000,00
20.664.000,00

93.278.539,90
81.749.493,47
11.529.046,43
- 11.529.046,43

Rozdíl –
skutečnost UR
-2.101.860,10
34.294.906,53

%z
UR

V upraveném rozpočtu se promítly všechny rozpočtové změny schválené v zastupitelstvu
města v roce 2017.
1.1. Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2017
Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na
účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce.
Saldo se kryje z přebytku hospodaření roku předcházejícího.
Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2017 bylo vykázáno ve výši: 11.529.046,43
Kč
Kladné saldo hospodaření města vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2017
nepřevyšovaly příjmy města přijaté na účet města v roce 2017 o částku 11.529.046,43 Kč.
1.2. Výsledky hospodaření rozpočtu města za rok 2017
k 31. 12. 2017
32.245.404,73
1.306.698,34
33.552.103,07

Základní běžný účet
Běžné účty fondů
Běžné účty celkem

Hospodaření města k 31.12.2017 po zapojení operací financování skončilo s kladným
zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města a fondech ve výši:
33.552.103,07 Kč.
1.3. Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města
k 31.12.2017
Sociální fond
Fond údržby a oprav
Fond rezervní
Fondy celkem

60.082,02
1.235.801,83
10.814,49
1.306.698,34

po finančním
vypořádání
60.082,02
1.235.801,83
10.814,49
1.306.698,34

po převedení
přebytků/krytí ztráty
60.082,02
1.235.801,83
10.814,49
1.306.698,34

Hospodaření jednotlivých fondů města v roce 2017 je podrobně zpracováno v části 5 této důvodové
zprávy. V případě Sociálního fondu byl očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2017 zapracován v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2018 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušného fondu v
roce 2018.

2. PŘÍJMY MĚSTA
93.278.539,90 Kč
Příjmy města v roce 2017 se nenaplnily na upravený rozpočet o Kč 2.101.860,10 Kč, tj.
plnění na 98%.

Příjmy v daném
roce
Provozní příjmy
- vlastní daňové
- vlastní nedaňové
- provozní dotace
Kapitálové příjmy
- vlastní
- kapitálové dotace

Schválený R
(SR)
63.503.300,00

Upravený R
(UR)
95.380.400,00

Skutečnost
2016
76.099.659,44

Skutečnost
2017
93.278.539,90

%z
UR
98%

60.653.300,00
47.758.000,00
8.992.000,00
3.903.300,00
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00

86.384.700,00
69.347.000,00
10.061.600,00
6.976.100,00
8.995.700,00
7.089.200,00
1.906.500,00

63.760.223,88
48.416.132,36
11.134.725,52
4.209.366,00
12.339.435,56
7.892.372,00
4.447.063,56

84.377.353,90
69.119.386,51
8.889.146,59
6.368.820,80
8.901.186,00
6.994.753,00
1.906.433,00

98%
99%
88%
91%
98%
98%
100%
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98%
70%

2.1. Daňové příjmy
69.119.386,51 Kč
Daňové příjmy ve výši 69.119.386,51 Kč byly oproti roku 2016 vyšší cca 20,7 mil. Kč.
Tento nárůst daňových příjmů nejvíce ovlivnil příjmy rozpočtu města. Největší rozdíl je
v příjmu daně právnických osob za obce, kterou má město i ve výdajích, neboť ji zaplatilo
samo sobě. Takto vysoká daň je z důvodu úhrady daně z příjmů za rok 2017, kde byl
největší prodej bytových jednotek. Dále došlo k nárůstu příjmu u daně z přidané hodnoty a
dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
Pro přehled vývoje daňových příjmů, předkládáme níže uvedenou tabulku:
2.1.1. Příjmy z daní

69.119.386,51 Kč

.

Příjmy z daní
DPFO ze závislé činnosti
a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických
osob ze SVČ
DPFO z kapitálových
výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Místní daně a poplatky

Schválený R
(SR) r. 2017
47.758.000,00

Upravený R
(UR) r. 2017
69.347.000,00

Skutečnost
2015
44.415.045,42

Skutečnost
2016
48.416.132,36

Skutečnost
2017
69.119.386,51

8.540.000,00

11.171.000,00

7.474.903,71

8.808.723,21

11.170.787,75

1.100.000,00

400.000,00

1.251.526,42

1.162.806,99

363.223,52

1.100.000,00

1.100.000,00

987.461,03

1.021.578,29

981.484,04

10.750.000,00
2.200.000,00
19.000.000,00
2.250.000,00
2.818.000,00

10.968.000,00
17.600.000,00
22.216.000,00
2.533.000,00
3.359.000,00

9.168.411,85
2.174.360,00
18.118.907,95
2.405.090,42
2.834.384,04

10.559.271,99
2.169.990,00
19.335.271,76
2.496.774,50
2.861.715,62

10.967.683,05
17.593.620,00
22.215.825,26
2.532.694,32
3.294.068,57

2.1.1.1. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost a funkčních požitků
11.170.787,75 Kč
Plnění této motivační daně (11.170,7 tis. Kč) a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn
koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 01. 12. předchozího kalendářního
roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám.
Plnění za rok 2017 je cca 2,370 tis. Kč vyšší oproti roku 2016.
2.1.1.2. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 363.223,52 Kč

Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v
Sezemicích je příjmem rozpočtu města. V rozpočtu bylo vycházeno z předpokládaných
daňových výnosů daných finančním úřadem.
Výnos z této daně je v současné době významně ovlivněn několika aspekty, kde mezi
nejvýznamnější patří zrušení minimálního základu daně. Díky této možnosti si mohou
podnikatelé navyšovat daňové odpočty: penzijním připojištěním, životním připojištěním,
úroky z úvěrů stavebního spoření a hypotečních úvěrů. Další vliv na výši výnosu má
ekonomická situace v daném státě (též i ve světě) a rostoucí tendence v objemu
vyplaceného daňového bonusu. U této daně, je i hlavní nevýhoda hledisko, na základě
kterého je výnos přerozdělen. Jedná se o hledisko trvalého bydliště podnikatele. Tento
příjem je pro obecní rozpočty nestabilní v důsledku možných změn v legislativě či přechodu
na právnickou osobu. Další, a dosti závažný a diskutovaný, problém u této daně, je
převažující neshoda v trvalém bydlišti podnikatele a sídle podnikatele.
2.1.1.3. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

981.484,04 Kč

Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven dle předpokládaných příjmů dle finančního
úřadu. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných
příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
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2.1.1.4. Daň z příjmů právnických osob
10.967.683,05 Kč
Schválený rozpočet města na rok 2017 byl stanoven podle skutečnosti roku 2016 s mírným
snížením. V konečném důsledku skutečné plnění k 31. 12. 2017 vykázalo plnění vyšší o
408 tis. Kč oproti roku 2016.
2.1.1.5. Daň z příjmů právnických osob za obce
17.593.620,00 Kč
Daň placená za město Sezemice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání.
V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí
zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Výše daně je v roce 2017 ovlivněna kapitálovými
příjmy za prodeje bytových jednotek.
2.1.1.6. Daň z přidané hodnoty
22.215.825,26 Kč
Schválený rozpočet města na rok 2017 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2016. Ke
konci roku bylo na dani z přidané hodnoty přijato o 2.880 tis. Kč více než v roce 2016.
Skutečnost byla vyšší oproti roku 2016 o 14%.
2.1.1.7. Daň z nemovitosti
2.532.694,32 Kč
Městu Sezemice náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území
města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.

2.1.2. Příjmy z poplatků

3.294.068,57 Kč

Upravený rozpočet byl naplněn na 97 %. Místní poplatky vybírané na základě platných
vyhlášek města byly ve výši ve výši 1.826,2 tis. Kč.
Správní poplatky ve výši 595 tis. Kč spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně
kryjí náklady spojené s výkonem státní správy.
Ostatní poplatky a odvody ve výši 872,8 tis. Kč obsahují v rozpočtu poplatek za provozovaný
VHP a odvod z výtěžku VHP.
2.2. Nedaňové příjmy

8.889.146,59 Kč

Nedaňové příjmy v celkové výši 8.889.146,59 Kč nenaplnily upravený rozpočet města o
1.172 tis. Kč, tj. plnění na 88 %. Celkově oproti roku 2016 byly nedaňové příjmy menší o
2.362 tis. Kč. Toto je hlavně ovlivněno snížením příjmů z vlastní činnosti města a
snížením příjmů za nájemné bytových prostor.
2.2.1 Příjmy z vlastní činnosti

2.909.581,61 Kč

V rozpočtu města se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů
za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor, které město hradí prostřednictvím
rozpočtu poskytovateli služby (voda, energie, služby). Dále se jedná o příjmy:
• z prodeje dřeva,
• za pronájem sálu a za kulturní akce,
• z činnosti městské knihovny,
• z podnikatelské činnosti města
• z poskytování služeb občanům městským úřadem
• za likvidaci tříděného odpadu a za likvidaci odpadu pro právnické osoby a fyzické
osoby podnikající
• z poskytování služeb městskou policií
• převod prostředků z příspěvkové organizace do rozpočtu města
2.2.2 Příjmy z pronájmu majetku

3.023.279,15 Kč

Příjmy z pronájmu majetku města zahrnují zejména příjmy:
− z pronájmu bytů a nebytových prostor
− z hrobových míst
− z pronájmu pozemků
− z pronájmu movitých věcí
− příjmy za věcná břemena
2.2.3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

216.723,67 Kč
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2.2.4. Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226,2229,2122)
1.612.559,00 Kč
Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané městskou policií. Dále se jedná o pokuty
ukládané odbory městského úřadu. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut
uložených Českou inspekcí životního prostředí. Patří sem i pol. 2122 převody od
příspěvkových organizací.
2.2.5. Ostatní nedaňové příjmy

1.127.003,16 Kč

Hlavní část těchto příjmů tvoří příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 636
tis. (2324) přeplatky na energiích města 491 tis. (2324).
2.3. Kapitálové příjmy

6.994.753,00 Kč

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 6.994., 7 tis. Kč naplnily upravený rozpočet na 98 %.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 6.739 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje
bytů (uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej bytů na sídlišti „Dukla“),
příjmy ve výši 256 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje pozemků.
2.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

8.275.253,80 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU, celkem
ve výši 8.275,2 tis. Kč, tj. plnění na 98 %.
Významnou část těchto příjmů tvoří globální dotace ze státního rozpočtu, v roce 2017
(souhrnný dotační vztah) ve výši 2.403.300 Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů
spojených s výkonem státní správy, dále součástí této globální dotace je i příspěvek pro žáky
mateřských a základních škol.
Plánované příjmy od obcí určené na úhradu za výkon městské policie ve výši 1.592.8065 tis.
Kč byly naplněny na 100 %.
Nejvýznamnější přijaté dotace v roce 2017 na projekty:
• dotace na projekt „Chodník podél I/36 ulice Družstevní“ – ve výši 801.000 Kč
• dotace na modernizaci svítidel VO – ve výši 725.433 Kč
• dotace na opravu čp. 92 – ve výši 250.000 Kč
Veškeré dotace budou se státním rozpočtem vypořádány. Podrobný přehled všech přijatých
dotací je přílohou této důvodové zprávy (bod 6.2)
3. VÝDAJE MĚSTA

81.749.493,47 Kč

Úspora výdajů města Sezemice oproti upravenému rozpočtu byla z důvodu neuskutečnění
některých investičních akcí.

Výdaje
v daném roce
Provozní
výdaje
Kapitálové
výdaje

Schválený R
(SR)
76.167.300,00

Upravený R
(UR)
116.044.400,00

Skutečnost
2016
80.207.497,90

Skutečnost 2017
81.749.493,47

%z
UR
70%

65.667.300,00

102.386.800,00

53.505.691,65

72.698.780,47

71%

10.500.000,00

13.657.600,00

26.701.806,25

9.050.713,00

66%

3.1. Výdaje města Sezemice – členění dle paragrafů
Výdaje:
10 - Zemědělství a lesní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

1014 Ozdravování hospodářských zvířat - § 1014
Schválený rozpočet celkem: 80 tis. Kč
Plnění: 50.188,20 Kč
Upravený rozpočet: 80 tis. Kč
Běžné výdaje: 80 tis. Kč
Běžné výdaje plnění: 50.188,20 Kč
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Běžné výdaje jsou spojeny s náklady na umístění psů v útulku a veterinární ošetřeni a dále
na plošnou deratizaci.
1031 Pěstební činnost
Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč
Plnění: 254.095,00 Kč
Upravený rozpočet: 400 tis. Kč
Běžné výdaje: 400 tis. Kč
Běžné výdaje plnění: 254.095,00 Kč
Výdaje na pěstební činnost dle plánu hospodaření v lesích.
21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví
Schválený rozpočet celkem: 4.400 tis. Kč
Plnění: 4.080.022,00 Kč
Upravený rozpočet: 4.400 tis. Kč
Běžné výdaje: 4.400 tis. Kč
Běžné výdaje plnění: 4.080.022,00 Kč
Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb
(městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb).
22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice
Schválený rozpočet celkem: 5.070 tis. Kč
Plnění: 4.373.804,72 Kč
Upravený rozpočet: 7.170 tis. Kč
Běžné výdaje: 4.700 tis. Kč
Běžné výdaje:
1.934.825,72 Kč
Kapitálové výdaje: 2.438.979,00 Kč
Kapitálové výdaje: 2.470 tis. Kč
Běžné výdaje byly částečně čerpány na nákup posypového materiálu, který se využívá pro
zimní údržbu komunikací, na dopravní značení a na opravy komunikací u TJ Spartak, u
drogerie, Veska. Rozpočet byl upraven na opravu komunikace Tyršovo nám., nebylo
provedeno.
Na investicích vyčerpáno na rekonstrukci komunikace ul. Počápelská.
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Schválený rozpočet celkem: 2.050 tis. Kč
Plnění: 2.130.222,65 Kč
Upravený rozpočet: 2.851 tis. Kč
Běžné výdaje: 800 tis. Kč
Běžné výdaje:
711.170,65 Kč
Kapitálové výdaje: 2.051 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 1.419.052,00 Kč
Běžné výdaje čerpány na nákup materiálu na opravy chodníků.
Kapitálové výdaje zatím čerpány na vybudování chodníku ulice Družstevní.
22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy
Schválený rozpočet celkem: 700 tis. Kč
Plnění: 565.265,00 Kč
Upravený rozpočet: 700 tis. Kč
Běžné výdaje: 700 tis. Kč
Běžné výdaje: 565.265,00 Kč
Běžné výdaje byly použity na úhradu příspěvku na silniční dopravní obslužnost v souladu s
uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice (místní hromadná doprava).
Dále město hradilo seniorům příspěvek na městskou hromadnou dopravu a příspěvek
Pardubickému kraji na pokrytí ztráty z autobusové dopravy.
23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod
Schválený rozpočet celkem: 300 tis. Kč
Plnění: 668.255,00 Kč
Upravený rozpočet: 922 tis. Kč
Běžné výdaje: 330 tis. Kč
Běžné výdaje:
328.245,00 Kč
Kapitálové výdaje: 592 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 340.010,00 Kč
Čerpány neinvestiční prostředky na opravu kanalizace v ulici Žižkova.
V investicích čerpáno na projektovou dokumentaci dešťové kanalizace ul. Družstevní.
Rozpočet byl upraven o přijatou dotaci na projektovou dokumentaci Kladina, která bude
realizována v r. 2018.
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31 – Vzdělávání
Správce rozpočtu: místostarosta města
V oblasti školství jsou zahrnuty příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města
(Mateřská škola Pohádka, Sezemice, Základní škola Sezemice, okr. Pardubice).
3111 Mateřská škola
Schválený rozpočet celkem: 2.795 tis. Kč
Plnění: 3.537.683,00 Kč
Upravený rozpočet: 3.543,3 tis. Kč
Běžné výdaje: 3.363,3 tis. Kč
Běžné výdaje:
3.357.683,00 Kč
Kapitálové výdaje: 180 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 180.000,00 Kč
Na neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu byla určena částka 2.680 tis. Kč a částka 15
tis. Kč byla určena na úhradu za provedený audit. Dále byl rozpočet upraven o průtokovou
dotaci poskytnutou z ministerstva školství prostřednictvím krajského úřadu. Dotaci si vyúčtuje
samostatně mateřská škola.
Kapitálový výdej byl převeden mateřské škole dle závazných ukazatelů na pořízení
interaktivní tabule a výměnu plynového kotle.
3113 Základní škola
Schválený rozpočet celkem: 6.515 tis. Kč
Plnění: 8.312.822,80 Kč
Upravený rozpočet: 8.313,5 tis. Kč
Běžné výdaje: 5.913,5 tis. Kč
Běžné výdaje:
5.912.822,80 Kč
Kapitálové výdaje: 2.400 tis Kč
Kapitálové výdaje: 2.400.000,00 Kč
Na neinvestiční příspěvek pro základní školu byla určena částka 5.200 tis. Kč a částka 15 tis.
Kč byla určena na úhradu auditu. Dále byl rozpočet upraven o průtokovou dotaci
poskytnutou z ministerstva školství prostřednictvím krajského úřadu. Dotaci si vyúčtuje
samostatně základní škola.
Kapitálový výdej byl převeden základní škole dle závazných ukazatelů na stavbu doskočiště
a opravu schodiště a oplocení hřiště.
Firmě EVČ, a.s. byla uhrazena splátka za rekonstrukci kotelny dle splátkového kalendáře.
33 – Kultura
Správce rozpočtu: tajemnice úřadu
3314 Činnosti knihovnické
Schválený rozpočet celkem: 1.160 tis. Kč
Plnění: 990.856,78 Kč
Upravený rozpočet: 1.160 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.160 tis. Kč
Běžné výdaje: 990.856,78 Kč
Prostředky byly čerpány na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové
prostředky, nákup knih, materiálu, na energie a opravu fasády.
33– 34 Vzdělávání a sport
Správce rozpočtu: místostarosta města
3322 Obnova památek
Schválený rozpočet celkem: 1.050 tis. Kč
Plnění: 1.064.839,34 Kč
Upravený rozpočet: 1.400 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.400 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.064.839,34 Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0,00 Kč
Běžné výdaje čerpány na příspěvek farnímu úřadu a drobný projekt na opravy památek.
Investice byla převedena na běžné výdaje na opravy a byla uhrazena další etapa opravy
domu čp. 92 na Husově nám.
3341 Rozhlas a televize
Schválený rozpočet celkem: 100 tis. Kč
Upravený rozpočet: 100 tis. Kč
Běžné výdaje: 100 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Čerpáno na údržbu a rozhlasové poplatky.

Plnění: 14.121,00 Kč
Běžné výdaje: 14.121,00 Kč
Kapitálové výdaje: 0,00 Kč
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3349 Záležitosti sdělovacích prostředků
Schválený rozpočet celkem: 200 tis. Kč
Plnění: 146.434,20 Kč
Upravený rozpočet: 200 tis. Kč
Běžné výdaje: 200 tis. Kč
Běžné výdaje: 146.434,20 Kč
Běžné výdaje čerpány na náklady spojené s vydáváním Sezemických novin.
3392 Zájmová činnost v kultuře
Schválený rozpočet celkem: 700 tis. Kč
Plnění: 318.214,90 Kč
Upravený rozpočet: 700 tis. Kč
Běžné výdaje: 700 tis. Kč
Běžné výdaje: 318.214,90 Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. KČ
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč
Běžné výdaje čerpány na provoz kulturního sálu.
3399 Záležitosti kultury - KPOZ
Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč
Plnění: 578.078,00 Kč
Upravený rozpočet: 741 tis. Kč
Běžné výdaje: 741 tis. Kč
Běžné výdaje: 578.078,00 Kč
Běžné výdaje jsou čerpány pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea). Dále
byly náklady využity na kulturní akce pořádané městem (vítání Nového roku, společenský
večer MDŽ, čarodějnice, koncert, dětský den a další akce….).
3412 Sportovní zařízení
Schválený rozpočet celkem: 0 tis. Kč
Plnění: 200.000,00 Kč
Upravený rozpočet: 1.300 tis. Kč
Běžné výdaje: 700 tis. Kč
Běžné výdaje: 200.000,00 Kč
Kapitálové výdaje: 600 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0,00 Kč
Rozpočet byl upraven na zlepšení sportovních aktivit ve městě. Bylo použito na závlahový
systém na hřišti. Investice nebyla čerpána na vybudování hřiště na malou kopanou.
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč
Plnění: 725.000,00 Kč
Upravený rozpočet: 1.000 tis. Kč
Běžné výdaje: 725.000,00 Kč
Běžné výdaje: 1.000 tis. Kč
Běžné výdaje na příspěvky zájmovým organizacím města na rozvoj mládeže a sportu a
příspěvek pro Spolek nová Kladina,
36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP
3612 Bytové hospodářství
Schválený rozpočet celkem: 1.950 tis. Kč
Plnění: 1.787.424,31 Kč
Upravený rozpočet: 2.570 tis. Kč
Běžné výdaje: 2.570 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.787.424,31 Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč
Běžné výdaje použity na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města. Rozpočet byl povýšen
o výdaje pro jednotlivá společenství vlastníků. Byla provedena oprava střechy na čp. 515
Masarykova ulice.
3631 Veřejné osvětlení
Schválený rozpočet celkem: 1.295 tis. Kč
Plnění: 2.662.253,92 Kč
Upravený rozpočet: 3.350,5 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.425 Kč
Běžné výdaje: 1.088.843,92 Kč
Kapitálové výdaje: 1.925,5 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 1.573.410,00 Kč
Běžné výdaje použity na provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení.
Kapitálové výdaje byly čerpány na modernizaci svítidel veřejného osvětlení v Sezemicích.
3632 Pohřebnictví
Schválený rozpočet celkem: 230 tis. Kč
Plnění: 199.078,00 Kč
Upravený rozpočet: 230 tis. Kč
Běžné výdaje: 230 tis. Kč
Běžné výdaje: 199.078,00 Kč
Čerpáno na údržbu hřbitova a nákup materiálu na výstavbu nového kolumbária.
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3639 Komunální služby a územní rozvoj
Schválený rozpočet celkem: 9.520 tis. Kč
Plnění: 5.916.393,18 Kč
Upravený rozpočet: 10.534 tis. Kč
Běžné výdaje: 8.184 Kč
Běžné výdaje: 5.787.778,18 Kč
Kapitálové výdaje: 2.350 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 128.605,00 Kč
Běžné výdaje použity na náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu
města. Jedná se o veškeré komunální služby. Byla provedena oprava hasičské zbrojnice
Sezemice.
V kapitálových výdajích čerpáno na výkupy pozemků a projektovou dokumentaci.
3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje
Návrh rozpočtu celkem: 20 tis. Kč
Plnění: 13.890,00 Kč
Upravený rozpočet: 20 tis. Kč
Běžné výdaje: 20tis. Kč
Běžné výdaje: 13.890,00 Kč
Běžné výdaje čerpány na vyhotovení znaleckých posudků a na geodetické zaměření sítí.
36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Správce rozpočtu: vedoucí OSÚÚP
3635 Územní plánování
Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč
Plnění: 149.709,70 Kč
Upravený rozpočet: 400 tis. Kč
Běžné výdaje: 400 tis. Kč
Běžné výdaje: 149.709,70 Kč
Čerpáno na správu digitálních map a na II. změnu územního plánu.
37 – Ochrana životního prostředí
Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
Návrh rozpočtu celkem: 2.350 tis. Kč
Plnění: 2.596.131,50 Kč
Upravený rozpočet: 2.700 tis. Kč
Běžné výdaje: 2.700 tis. Kč
Běžné výdaje: 2.596.131,50 Kč
Běžné výdaje jsou použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu.
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
Návrh rozpočtu celkem: 1.000 tis. Kč
Plnění: 741.998,00 Kč
Upravený rozpočet: 1.052,5 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.052,5 tis. Kč
Běžné výdaje: 741.998,00 Kč
Běžné výdaje použity na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci
tříděného odpadu. Rozpočet byl povýšen o odměnu za tříděný odpad, za kterou byly
zakoupeny kontejnery.
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Návrh rozpočtu celkem 200tis. Kč
Plnění: 165.600,00 Kč
Upravený rozpočet: 200 tis. Kč
Běžné výdaje: 200 tis. Kč
Běžné výdaje: 165.600,00 Kč
Běžné výdaje byly použity na veškerou likvidaci nebezpečných odpadů. Město má
uzavřenou smlouvy na provoz sběrného dvoru s firmou Václav Ruml.
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Návrh rozpočtu celkem: 150 tis. Kč
Plnění: 175.053,00 Kč
Upravený rozpočet: 190 tis. Kč
Běžné výdaje: 190 tis. Kč
Běžné výdaje: 175.053,00 Kč
Běžné výdaje byly čerpány na náklady spojené s ukládáním odpadů, tzv. skládkování.
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Návrh rozpočtu celkem: 900 tis. Kč
Plnění: 672.194,42 Kč
Upravený rozpočet: 900 tis. Kč
Běžné výdaje: 400 tis. Kč
Běžné výdaje:
190.614,42 Kč
Kapitálové výdaje: 500 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 481.580,00 Kč
Běžné výdaje byly čerpány na údržbu zeleně na veřejných plochách dle rozpočtu.
Na investicích čerpáno na úhradu studie parku Mlynářka.
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43 – Sociální péče a pomoc
Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP, místostarosta
4351 Dům s pečovatelskou službou
Návrh rozpočtu celkem: 1.950 tis. Kč
Plnění: 1.122.652,35 Kč
Upravený rozpočet: 1.950 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.950 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.122.652,35 Kč
Kapitálové výdaje: 0 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč
Běžné výdaje byly čerpány na provoz obou domů s pečovatelskou službou a na příspěvek
na obědy pro seniory.
4356 Centra denních služeb
Návrh rozpočtu celkem: 450 tis. Kč
Plnění: 262.250,82 Kč
Upravený rozpočet: 450 tis. Kč
Běžné výdaje: 450 tis. Kč
Běžné výdaje: 262.250,82 Kč
Běžné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzavřenou s organizací Služby města
Pardubice na náklady spojenými s pečovatelskou službou v územním obvodu města. Byl
uhrazen doplatek na poskytování pečovatelské služby za II. pololetí 2016, uhrazeny služby
za I. pol. 2017 a záloha na II. pol. 2017.
52 – Krizové řízeni
Správce rozpočtu: starosta města
5274 Podpora krizového řízení
Návrh rozpočtu celkem: 100 tis. Kč
Plnění: 0 Kč
Upravený rozpočet: 100 tis. Kč
Běžné výdaje: 100 tis. Kč
Běžné výdaje: 0 Kč
Rozpočtované prostředky na mimořádné události – povodně, kalamity. Nebylo čerpáno.
53 – Ochrana majetku
Správce rozpočtu: starosta města
5311 Městská policie
Návrh rozpočtu celkem: 5.000 tis. Kč
Plnění: 3.948.360,47 Kč
Upravený rozpočet: 5.000 tis. Kč
Běžné výdaje: 4.800 tis. Kč
Běžné výdaje: 3.948.360,47 Kč
Kapitálové výdaje: 200 tis Kč
Kapitálové výdaje: 0,00 Kč
Běžné výdaje byly použity na provoz městské policie.
55 – Požární ochrana
Správce rozpočtu: místostarosta města
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
Návrh rozpočtu celkem: 525 tis. Kč
Plnění: 493.500,26 Kč
Upravený rozpočet: 596 tis. Kč
Běžné výdaje: 506,9 tis. Kč
Běžné výdaje: 404.223,26 Kč
Kapitálové výdaje: 89,1 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 89.277,00 Kč
Běžné výdaje byly použity na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednotka
dobrovolných hasičů získala dotaci na nákup dýchacího přístroje.
61 – Územní samospráva
Správce rozpočtu: místostarosta města
6112 Zastupitelstva obcí
Návrh rozpočtu celkem: 290 tis. Kč
Plnění: 251.768,28 Kč
Upravený rozpočet: 322 tis. Kč
Běžné výdaje: 322 tis. Kč
Běžné výdaje: 251.768,28 Kč
Běžné výdaje jsou použity na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond
starosty a místostarosty, školení).
61 – 3 – Územní samospráva
Správce rozpočtu: tajemnice
6112 Zastupitelstva obcí
Návrh rozpočtu celkem: 1.760 tis. Kč
Plnění: 1.728.034,00 Kč
Upravený rozpočet: 1.760 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.760 tis. Kč
Běžné výdaje: 1.728.034,00 Kč
Běžné výdaje použity na činnost samosprávy – na odměny členům zastupitelstva.
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61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6114 Volby do Parlamentu ČR
Návrh rozpočtu celkem:
Plnění: 175.473,30 Kč
Upravený rozpočet: 158 tis. Kč
Běžné výdaje: 158 tis. Kč
Běžné výdaje: 175.473,30 Kč
V měsíci říjnu proběhly volby do Parlamentu ČR. Na volby město obdrželo dotaci na
uznatelné výdaje. V rámci vyúčtování v lednu 2018 bylo požádáno o doplatek dotace na
vyšší výdaje.
6171 Činnost místní správy
Návrh rozpočtu celkem: 13.700 tis. Kč
Plnění: 12.537.162,41 Kč
Upravený rozpočet: 13.700 tis. Kč
Běžné výdaje: 13.400 tis. Kč
Běžné výdaje: 12.537.162,41 Kč
Kapitálové výdaje: 300 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 0,00 Kč
Běžné výdaje byly čerpány na činnost vnitřní správy města (činnost městského úřadu) –
platy úředníků a ostatních pracovníků, sociální a zdravotní pojištění hrazené
zaměstnavatelem za všechny útvary, nákup materiálu, pohonných hmot, software a
hardware a dalšího vybavení pro zajištění výkonu veřejné správy, opravy a udržování
budovy městského úřadu a zařízení.
63 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: starosta města

6320 Pojištění nespecifikované
Návrh rozpočtu celkem: 350 tis. Kč
Upravený rozpočet: 350 tis. Kč
Běžné výdaje: 350 tis. Kč
Běžné výdaje čerpány na pojištění majetku.

Plnění: 198.148,00 Kč
Běžné výdaje: 198.148,00 Kč

6310 Obecné výdaje
Návrh rozpočtu celkem: 70 tis. Kč
Plnění: 31.179,96 Kč
Upravený rozpočet: 70 tis. Kč
Běžné výdaje: 70 tis. Kč
Běžné výdaje: 31.179,96 Kč
Běžné výdaje byly čerpány na služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 23.346,59 Kč a
ba úhradu úroků k úvěru ve výši 7.833,37 Kč.
6399 Úhrada daně právnických osob – za obce
Návrh rozpočtu celkem: 2.800 tis. Kč
Plnění: 17.894.066,00 Kč
Upravený rozpočet: 18.200 tis. Kč
Běžné výdaje: 18.200 tis. Kč
Běžné výdaje: 17.894.066,00 Kč
Výdaje na úhradu daně za obce, úhradu DPH. Navýšení je z důvodu úhrady daně z příjmu
právnických osob za obce. Město dle daňového přiznání uhradilo samo sobě (pol. 1122) daň.
O chybějící částku byl upraven rozpočet v příjmech a výdajích. Výše daně 17.593.620 Kč je
z důvodu zdanění příjmů z prodeje bytových jednotek.
6402 Finanční vypořádání let minulých
Návrh rozpočtu celkem: 0,00 Kč
Plnění: 17.269,00 Kč
Upravený rozpočet: 17.3 tis. Kč
Jedná se o výdej za vyúčtování voleb do krajských zastupitelstev v roce 2016.
6409 Ostatní činnosti - rezerva
Návrh rozpočtu celkem: 4.637,3 tis. Kč
Upravený rozpočet: 16.243,3 tis. Kč
Rozpočtovaná rezerva byla povýšena o přebytek hospodaření z roku 2016 a část použita dle
schválených rozpočtových změn do výdajů rozpočtu 2017.
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4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2017 a výdajů vydaných v roce 2017 (saldo hospodaření
rozpočtu města v roce 2017) ve výši 11.529.046,43 Kč zvýšily vykazované a níže popsané
operace financování.
4.1. Financování – vlastní zdroje
tj. (-) použití prostředků minulých let, (-) splátka dluhů, (+) přijetí úvěru
použití přebytku města z roku 2016
(-) 8.193.046,43 tis. Kč
V hospodaření rozpočtu města byl přebytek částečně využit na operace finančního
vypořádání za rok 2016.
Splátka úvěru

(-) 3.336 tis. Kč

5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ
V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
příslušné zastupitelstvo města zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy:
• Fond obnovy domů a bytů
• Sociální fond
• Rezervní fond
Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního
fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu obnovy domů a bytů je
nakládáno v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů č. 1/2011.
5.1 Fond obnovy domů a bytů
S Fondem obnovy domy a bytů je nakládáno v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání
Fondu obnovy domů a bytů č. 1/2011.
Tvorba Fondu údržby a oprav v roce 2017
Příjem

Výdej
69.447,60
6.223,66
75.671,26

Přijaté splátky půjček
Úroky
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Poskytnuté půjčky
Bankovní poplatky

468,30
468,30

Stav na bankovním účtu k 01.01.2016
Příjem
Výdej
Stav na bankovním účtu k 31.12.2017

1.160.598,87
75.671,26
468,30
1.235.801,83

5.2.
Sociální fond
Zastupitelstvo města podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, zřídilo dne 14. 02. 2002 Sociální fond jako trvalý účelový fond
Města Sezemic.
Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců
zařazených do Městského úřadu v Sezemicích a uvolněných členů zastupitelstva.
Za hospodaření SF zodpovídá Bc. Irina Rálišová, tajemnice MěÚ.
rok 2017
Příjmy celkem
Vratky od zaměstnanců
Příspěvek z rozpočtu
Úroky

Počáteční
stav
59.534,16

Příjem +

Čerpání -

Konečný
stav

434.663,06
84.614,00
350.000,00
49,06
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Výdaje celkem
• Kulturní a rekreační činnost
• Příspěvek na obědy
• Příspěvek na dopravu
• Penzijní připojištění
• Příspěvek na reprezentaci
• Příspěvky na jubilea
• Příspěvek odborové organizaci
• Bankovní poplatky

434.115,20
120.560,00
234.614,00
3.899,00
50.400,00
9.000,00
15.500,00
0,00
142,20

60.082,02

Pro Sociální fond byl zřízen účet prostředků č. 107-1205462369/0800.
Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2017 je ve výši 60.082,02 Kč.
Doporučujeme schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2017 a převést zůstatek
sociálního fondu na rok 2018.
5.3.
Fond rezervní
Město již delší období netvoří fond rezervní. Na tomto účtu probíhají pouze platby
bankovních poplatků a úroky.
Počáteční
stav
10.803,54

r. 2017
Příjmy celkem
Úroky
Výdaje celkem
Bankovní poplatky

Příjem +

Konečný
stav

Čerpání -

10,95
10,95
0,00
0,00

10.814,49

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2017, např.:
• odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje
• vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím
• doplnění účelových fondů města
6.1.
Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje (KÚPaK) a státním rozpočtem proběhlo
na základě pokynu čj. 3074/2018 OF ze dne 16.01.2018 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 2
ze dne 11. 02. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Ve stanoveném termínu bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje předloženo vyúčtování
všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo.
Ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje jsme v březnu 2018 obdrželi na základě
vyúčtování a podané žádosti o dofinancování voleb do Parlamentu ČR částku 17.481,00 Kč.
Nevyčerpané prostředky v roce 2017 z dotace na projektovou dokumentaci na kanalizaci
v obci Kladina převádíme do r. 2018, kdy je termín realizace.
6.2. Přehled dotací
Dotac Účelový
e
znak
4111
4112
4116

13013

4116

13013

4116

13101
33063
14004
34055

4116

Ukazatel
Volby do Parlamentu ČR
Výkon státní správy
Úřad práce – veřejně prospěšné
práce
ÚP – veřejně prospěšné práce – EF
Úřad práce – veřejně prospěšné
práce
Dotace pro příspěvkové organizace
Dotace na činnost jednotky hasičů
Rekonstrukce čp. 92
Celkem 4116

Poskytnuto

Použito

Vypořádání

157.992,00
2.403.300,00

175.473,30
2.403.300,00

-17. 481,30
0

54.416,20

17.267,60

0

254.415,80

80.732,40

0

359.462,00

359.462,00

0

1.366.305,80
40.955,00
250.000,00
2.114.722,80

1.366,305,80
40.955,00
250.000,00
2.114.722,80

0
0
0
0
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4213
4122
4121
4216
4222
4222
4222

SFDI – chodník Družstevní
MK – oprava střechy čp. 92
Příspěvek od obcí na činnost MP
MPO – výměna svítidel VO
KÚ – workoutové hřiště ZŠ
KÚ - dotace na PD kanalizace Kladina
KÚ – dýchací přístroj hasiči
Celkem 4222
Celkem

801.000,00
100.000,00
1.592.806,00
725.433,00
100.000,00
250.000,00
30.000,00
380.000,00
8.275.253,80

801.000,00
100.000,00
1.592.806,00
725.433,00
100.000,00
0,00
30.000,00
130.000,00
8.042.735,10

0
0
0
0
0
250.000,00
0
250.000,00
-232.518,70

Dotace za volby do Parlamentu ČR byla krajskému úřadu vyúčtována a bylo požádáno o
doplacení rozdílu ve výši 17.481,30 Kč. Finanční prostředky jsme obdrželi v březnu 2018.
Nevyčerpané prostředky na projektovou dokumentaci Kladina ve výši 250 tis. Kč převádíme
v rozpočtu do roku 2018, kdy je plánován termín realizace.
7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem
Žádná z příspěvkových organizací neskončila své hospodaření ztrátou. Příspěvkové
organizace skončily své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který bude v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po
schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací.
Účetní závěrky příspěvkových organizací schválila rada na svém zasedání dne 23.05.2018.
7.1.

Hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Základní školy Sezemice, okres
Pardubice.
Základní škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 644.516,60 Kč a požádala o rozdělení
tohoto
hospodářského výsledku takto:
• do fondu odměn převést částku
322.258,30 Kč
• do fondu rezervního převést částku 322.258,30 Kč
Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 na jednání dne
23.05.2018.
7.2.

Hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres Pardubice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres
Pardubice.
Mateřská škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 831.646,25 Kč a
požádala o rozdělení tohoto
hospodářského výsledku takto:
• do fondu odměn převést částku
30.000,00 Kč
• do fondu rezervního převést částku 801.646,25 Kč
Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 na jednání dne
23.05.2018.
8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA
8.1.
Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky
Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou
finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot
ukazatele dluhové služby.
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota ukazatele dluhové služby pro rok 2017 splňuje
s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB.
Finanční ukazatele v letech 2012 – 2017
1.

Ukazatel
Ukazatel dluhové služby v %

2012
6,34

2013
4,87

2014
5,19

2015
0

2016
1,47

2017
3,58
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9. Kontrola hospodaření města a příspěvkových organizace
Zpráva z kontroly hospodaření Základní školy Sezemice - bez výhrad
Zpráva z kontroly hospodaření Mateřské školy Sezemice - bez výhrad
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice – bez výhrad
Zápisy z provedených kontrol budou zaslány elektronicky.
Výsledek přezkumu hospodaření města Sezemice
Krajský úřad, finanční odbor, oddělení kontroly, provedl v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb. přezkoumání hospodaření města. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním
hospodaření města.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bylo zahájeno v říjnu 2017 a bylo zakončeno
závěrečným vyhodnocením dne 05.04.2018.
Zjištění ze závěrečného přezkoumání:
„Při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2017 bude
zaslána elektronicky.
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