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M�sto Sezemice 
 

 
 

ZÁV�RE�NÝ Ú�ET M�STA SEZEMICE  
ZA ROK 2018 

 
 
Schváleno Zastupitelstvem m�sta Sezemice dne 04.06.2018 usn. � Z/22/3/2019. 

 
P�ijaté usnesení: 

Zastupitelstvo m�sta Sezemice podle § 17 zákona �. 250/2000 Sb., ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�: 
I. Schvaluje:  

1. Zprávu ve v�ci záv�re�ného ú�tu m�sta Sezemice za rok 2018. 
2. Výsledek p�ezkoumání hospoda�ení m�sta za rok 2018 provedeného podle § 2 

a § 3 zákona �. 420/2004 Sb. bez výhrad.  
3. Výsledek kontroly hospoda�ení Mate�ské školy Pohádka, Sezemice za rok 2018 

provedený podle § 27 odst. 5 zákona �. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo 
zjišt�no porušení závazných právních p�edpis�, které by m�lo za d�sledek 
nesprávné použití finan�ních prost�edk�.  

4. Výsledek kontroly hospoda�ení Základní školy v Sezemicích, okr. Pardubice, za 
rok 2018 provedené podle § 27 odst. 5 zákona �. 250/2000 Sb. a konstatuje, 
že nebylo zjišt�no porušení závazných právních p�edpis�, které by m�lo za 
d�sledek nesprávné použití finan�ních prost�edk�.  

II. Souhlasí s celoro�ním hospoda�ením m�sta a schvaluje záv�re�ný ú�et m�sta 
Sezemice za rok 2018 bez výhrad. 

III. Schvaluje hospoda�ení sociálního fondu za rok 2018 a souhlasí s p�evodem 
z�statku sociálního fondu na rok 2019. 

IV. Bere na v�domí výro�ní zprávu hospoda�ení Mate�ské školy Pohádka, Sezemice, 
za kalendá�ní rok 2018 a rozd�lení hospodá�ského výsledku ve výši K� 138.414,31 
K�. 

V. Bere na v�domí výro�ní zprávu hospoda�ení Základní školy Sezemice, okres 
Pardubice, za kalendá�ní rok 2018 a rozd�lení hospodá�ského výsledku ve výši 
553.285,43 K�.  
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Den konání jednání: 04.06.2019 
P�edkladatelka: Hana Krátká, p�edseda finan�ního výboru 
Zpracovatelka: Romana Vohradníková, vedoucí FO 
Konzultováno: ne 
Projednáno ve finan�ním výboru: 29.04.2019 
Projednáno v rad� m�sta: 22.05.2019 
Vyv�šeno na ú�ední desce:       17.05.2019 – 04.06.2019  
P�ílohy: Výkaz pln�ní rozpo�tu za rok 2018 
                                                       Záv�re�ný ú�et Mate�ské školy Pohádka Sezemice 
                                                       Výro�ní zpráva hospoda�ení Základní školy Sezemice 
                                                       Audity hospoda�ení p�ísp�vkových organizací a m�sta  
 –  p�ílohy budou zaslány elektronicky     
 

Záv�re�ný ú�et m�sta Sezemice za rok 2018 
 

D�vodová zpráva: 

P�i zpracování Záv�re�ného ú�tu m�sta Sezemice za rok 2018 bylo postupováno v souladu s 
ustanovením § 17 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�.  

Do záv�re�ného ú�tu se souhrnn� zpracovávají údaje o ro�ním hospoda�ení m�sta.  

V záv�re�ném ú�tu jsou obsaženy údaje o pln�ní rozpo�tu p�íjm� a výdaj� v plném �len�ní 
podle rozpo�tové skladby, údaje o hospoda�ení s majetkem a o dalších finan�ních operacích, 
v�etn� tvorby a použití fond� v tak podrobném �len�ní a obsahu, aby bylo možné zhodnotit 
finan�ní hospoda�ení m�sta a m�stem z�ízených nebo založených právnických osob. 

Sou�ástí záv�re�ného ú�tu je vyú�tování finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu, rozpo�t�m 
kraj�, obcí, státním fond�m, Národnímu fondu a jiným rozpo�t�m a k hospoda�ení dalších 
osob. Dále sou�ástí záv�re�ného ú�tu je i „Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení 
m�sta Sezemice za rok 2018“. Kontrolu hospoda�ení m�sta provedl Pardubický kraj. Záv�r 
auditu „nebyly zjišt�ny žádné závady“.  

Dle ustanovení § 17, odst. 3 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních 
rozpo�t�, podléhá záv�re�ný ú�et zve�ejn�ní po dobu nejmén� 15 dní p�ede dnem jeho 
projednávání. Záv�re�ný ú�et za rok 2018 bude zve�ejn�n od 17.05.2019 do 04.06.2019 a to 
na ú�ední desce M�stského ú�adu Sezemice a na internetových stránkách m�sta Sezemice – 
www.sezemice.cz.  

Legislativní rámec 
• zákon �. 128/1990 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  
• zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� 
• zákon �. 320/2011 Sb., finan�ní kontrole ve ve�ejné správ� a o zm�n� n�kterých zákon�, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
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1. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODA�ENÍ M�STA, tj. pln�ní p�íjm� a výdaj� 
k rozpo�tu (sou�ást záv�re�ného ú�tu) 

 Schválený R 
(SR) 

Upravený R 
(UR) 

Skute�nost 2018 Rozdíl: 
skute�nost – 

UR 

% z 
UR 

P�íjmy v daném roce 68.411.000,00 84.901.100,00         83.317.858,06 -1.583.241,94 98 % 
Výdaje v daném roce 90.075.000,00 113.545.100,00         79.916.986,75 -33.628.113,25 70 % 
Saldo hospoda�ení -21.664.000,00 -28.664.000,00           3.400.871,31   
Financování (+ -) 21.664.000,00 28.664.000,00      -    3.400.871,31   

V upraveném rozpo�tu se promítly všechny rozpo�tové zm�ny schválené v zastupitelstvu 
m�sta v roce 2018. 
 
1.1. Saldo hospoda�ení rozpo�tu m�sta v roce 2018 

Saldo hospoda�ení rozpo�tu m�sta vyjad�uje rozdíl mezi rozpo�tovými p�íjmy p�ijatými na ú�ty 
m�sta v daném roce a rozpo�tovými výdaji odepsanými z ú�t� m�sta v daném roce. Saldo se 
kryje z p�ebytku hospoda�ení roku p�edcházejícího. 
 
Saldo hospoda�ení rozpo�tu m�sta v roce 2018 bylo vykázáno ve výši: 3.400.871,31 K� 

Kladné saldo hospoda�ení m�sta vyjad�uje skute�nost, že výdaje uskute�n�né v roce 2018 
nep�evyšovaly p�íjmy m�sta p�ijaté na ú�et m�sta v roce 2018 o �ástku 3.400.871,31 K�. 

1.2. Výsledky hospoda�ení rozpo�tu m�sta za rok 2018 
 k 31. 12. 2018  
Základní b�žný ú�et  32.114.423,99 
B�žné ú�ty fond� 1.502.550,39 
B�žné ú�ty celkem 33.616.974,38 

 
Hospoda�ení m�sta k 31. 12. 2018 po zapojení operací financování skon�ilo s kladným 
z�statkem finan�ních prost�edk� na základních b�žných ú�tech m�sta a fondech ve výši: 
33.616.974,38 K�. 
 
1.3. Z�statek finan�ních prost�edk� na ú�tech fond� m�sta 

 k 31. 12. 2018 po finan�ním 
vypo�ádání 

po p�evedení 
p�ebytk�/krytí ztráty 

Sociální fond       201.751,91      201.751,91      201.751,91 
Fond údržby a oprav   1.290.013,04   1.290.013,04   1.290.013,04 
Fond rezervní        10.785,44        10.785,44        10.785,44 
Fondy celkem   1.502.550,39   1.502.550,39   1.502.550,39 

 
Hospoda�ení jednotlivých fond� m�sta v roce 2018 je podrobn� zpracováno v �ásti 5 této 
d�vodové zprávy.  V p�ípad� Sociálního fondu byl o�ekávaný z�statek fondu k 31. 12. 2018 
zapracován v rámci schváleného rozpo�tu na rok 2019 jako jeden ze zdroj� zabezpe�ující krytí 
pot�eb p�íslušného fondu v roce 2019. 
 
2. P�ÍJMY M�STA  83.317.858,06 K�            

P�íjmy m�sta v roce 2018 se nenaplnily na upravený rozpo�et o K� 1.583.241,94 K�, tj. pln�ní 
na 98 %.  
 

 Schválený R 
(SR) r. 2018 

Upravený R 
(UR) r. 2018 

Skute�nost 
2017 

Skute�nost 
2018 

% z 
UR 

P�íjmy celkem 68.411.000,00 84.901.100,00 93.278.539,90 83.317.858,06 98 % 
Da�ové p�íjmy 54.717.000,00     62.910.000,00     69.119.386,51     62.300.680,38     99 % 
Neda�ové p�íjmy 8.577.000,00 10.506.000,00         8.889.146,59 9.618.409,26 92 % 
Kapitálové p�íjmy 850.000,00 2.021.900,00     6.994.753,00 2.016.063,00     100 % 
Dotace 4.267.000,00 9.463.200,00 8.275.253,80     9.382.705,42     100 % 
V tom: provozní 4.162.000,00 9.358.200,00 6.368.820,80 9.284.116,42 100 % 

           investi�ní 105.000,00 105.000.00 1.906.433,00 98.589,00 94 % 
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2.1. Da�ové p�íjmy  62.300.680,38 K� 

Da�ové p�íjmy ve výši 62.300.680,38 K� byly oproti roku 2017 nižší cca 6,8 mil. K�. 

U všech daní byl zaznamenán nár�st pln�ní, krom� pln�ní dan� právnických osob za obce. 
Jedná se o da�, kterou uhradí obec dle da�ového p�iznání sama sob�. Oproti roku 2017 byla 
tato da� nižší o 13,7 mil. K�, nebo� v roce 2017 byl p�íjem z prodeje byt� a m�sto uhradilo 
v�tší da� z p�íjm�.  

Pro p�ehled vývoje da�ových p�íjm�, p�edkládáme níže uvedenou tabulku: 

2.1.1. P�íjmy z daní                            62.300.680,38 K� 

. Schválený R 
(SR) r. 2018 

Upravený R 
(UR) r. 2018 

Skute�nost 
2016 

Skute�nost 
2017 

Skute�nost 
2018 

P�íjmy z daní 54.717.000,00 62.910.000,00    48.416.132,36    69.119.386,51    62.300.680,38    

DPFO placená plátci 10.800.000,00 13.211.000,00 8.808.723,21 11.170.787,75 13.210.244,86 
DPFO placená poplatníky 500.000,00 500.000,00 1.162.806,99 363.223,52 305.408,99 
DPFO vybíraná srážkou 1.000.000,00 1.230.000,00 1.021.578,29 981.484,04 1.177.920,31 
Da� z p�íjmu PO 10.700.000,00 11.300.000,00 10.559.271,99 10.967.683,05 11.099.054,37 
Da� z p�íjmu PO za obce 2.300.000,00 3.873.000,00 2.169.990,00 17.593.620,00 3.872.960,00 
Da� z p�idané hodnoty 24.300.000,00 27.267.000,00 19.335.271,76 22.215.825,26 27.266.383,92 
Da� z nemovitosti 2.250.000,00 2.567.500,00 2.496.774,50       2.532.694,32    2.567.112,78 
Místní dan� a poplatky 2.867.000,00 2.961.500,00 2.861.715,62    3.294.068,57    2.801.595,15 

 
2.1.1.1. Da� z p�íjm� fyzických osob placená plátci 13.210.244,86 K�  

Zahrnuje da� odvedenou plátcem – zam�stnavatelem – za vlastní zam�stnance. Obcím je 
p�evád�n podíl dle stanoveného ro�ního koeficientu.  
 
2.1.1.2. Da� z p�íjm� fyzických osob ze samostatné výd�le�né �innosti placená poplatníky 

     305.408,99 K� 

Tato da� zahrnuje veškerou da�, odvedenou na základn� da�ových p�iznání, tj. v zásad� 
získanou ze samostatn� výd�le�né �innosti jiné než závislá práce, p�edevším pak z podnikání, 
jiné samostatn� výd�le�né �innosti nebo z pronájm�.  
Tento p�íjem je pro obecní rozpo�ty nestabilní v d�sledku možných zm�n v legislativ� �i 
p�echodu na právnickou osobu. Další, a dosti závažný a diskutovaný, problém u této dan�, je 
p�evažující neshoda v trvalém bydlišti podnikatele a sídle podnikatele.   

2.1.1.3. Da� z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos� 1.177.920,31 K� 

Jedná se o dan� z úrok�, dividend a jiných kapitálových výnos� vybíraných srážkou podle 
zvláštní sazby dan�. 

2.1.1.4. Da� z p�íjm� právnických osob                            11.099.054,37 K� 

Schválený rozpo�et m�sta na rok 2018 byl stanoven podle skute�nosti roku 2017 s mírným 
snížením.   V kone�ném d�sledku skute�né pln�ní k 31. 12. 2018 vykázalo pln�ní vyšší o 400 
tis. K� oproti roku 2017. Jedná se o da� ze zisku. 

2.1.1.5. Da� z p�íjm� právnických osob za obce  3.872.960,00 K� 

Da� placená za m�sto Sezemice jako právnickou osobu na základ� da�ového p�iznání. 
V souladu se zákonem �. 234/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení daní, je da� placená obcí 
zárove� jejím p�íjmem, a to v plné výši. Výše dan� je v roce 2018 je výrazn� nižší oproti roku 
2017, kdy byla vysoká da� z p�íjm� za prodeje bytových jednotek.  
 
2.1.1.6. Da� z p�idané hodnoty  27.266.383,92 K� 

Schválený rozpo�et m�sta na rok 2018 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2016 a 2017. 
Ke konci roku bylo na dani z p�idané hodnoty p�ijato o 2.966 tis. K� více než v roce 2017.  

2.1.1.7. Da� z nemovitosti  2.567.112,78 K� 

M�stu Sezemice náleží 100 % této dan� vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území 
m�sta. Sazba dan� se �ídí zákonem �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.  
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2.1.2. P�íjmy z poplatk�                                                                        2.801.595,15 K� 

Tyto p�íjmy se skládají z místních poplatk�, správních poplatk�, odvod� a daní z hazardních 
her.  

2.2. Neda�ové p�íjmy 9.618.409,26 K�  

Neda�ové p�íjmy v celkové výši 9.618.409,26 K� nenaplnily upravený rozpo�et m�sta 
o 888 tis. K�, tj. pln�ní na 92 %. D�vodem nižšího pln�ní jsou nižší p�íjmy nap�. na výnosech 
z p�stební �innosti a za likvidaci odpadu. 

2.2.1. P�íjmy z vlastní �innosti 2.952.976,98 K� 

V rozpo�tu m�sta se jedná zejména o p�íjmy (zálohy) vybrané od nájemník� m�stských byt� 
za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor, které m�sto hradí prost�ednictvím 
rozpo�tu poskytovateli služby (voda, energie, služby). Dále se jedná o p�íjmy: 

• z prodeje d�eva,  
• za pronájem sálu a za kulturní akce, 
• z �innosti m�stské knihovny, 
• z podnikatelské �innost m�sta  
• z poskytování služeb ob�an�m m�stským ú�adem 
• za likvidaci t�íd�ného odpadu a za likvidaci odpadu pro právnické osoby a fyzické 

osoby podnikající 
• z poskytování služeb m�stskou policií  
• p�evod prost�edk� z p�ísp�vkové organizace do rozpo�tu m�sta 

2.2.2. P�íjmy z pronájmu majetku 3.267.977,56 K�     

P�íjmy z pronájmu majetku m�sta zahrnují zejména p�íjmy:  
• z pronájmu byt� a nebytových prostor 
• z hrobových míst  
• z pronájmu pozemk�  
• z pronájmu movitých v�cí 
• p�íjmy za v�cná b�emena 

2.2.3. P�íjmy z úrok� a realizace finan�ního majetku  218.703,68 K� 
 
2.2.4. P�ijaté sank�ní platby a vratky transfer� (2212, 2226,2229,2122) 1.934.451,30 K� 

Hlavní �ást t�chto p�íjm� tvo�í pokuty ukládané m�stskou policií. Dále se jedná o pokuty 
ukládané odbory m�stského ú�adu. Do rozpo�tu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených 
�eskou inspekcí životního prost�edí. Pat�í sem i pol. 2122 p�evody od p�ísp�vkových 
organizací. 

2.2.5. Ostatní neda�ové p�íjmy  1.244.299,74 K� 

Hlavní �ást t�chto p�íjm� tvo�í p�íjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši K� 666 
tis. (2324) p�eplatky na energiích m�sta 578 tis. (2324). 

2.3. Kapitálové p�íjmy  2.016.063,00 K� 

Vlastní kapitálové p�íjmy v celkové výši 2.016 tis. K� naplnily upravený rozpo�et na 100 %. 
P�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši K� 1.500 tis. K� zahrnují p�íjmy z prodeje byt� 
(uzav�ené smlouvy o smlouvách budoucích kupních na prodej byt� na sídlišti „Dukla“), p�íjmy 
ve výši 484 tis. K� zahrnují p�íjmy z prodeje pozemk� a p�íjem 32 tis. K� je p�íjem z prodeje 
akcií. 

2.4. Neinvesti�ní a investi�ní p�ijaté transfery  9.382.705,42 K�     

Dotace ze státního rozpo�tu, rozpo�tu kraje, státních fond�, p�ípadn� ze zdroj� EU apod. 
celkem ve výši 9.382,7 tis. K�, tj. pln�ní na 100 %.  
Významnou �ást t�chto p�íjm� tvo�í globální dotace ze státního rozpo�tu, v roce 2018 
(souhrnný dota�ní vztah) ve výši 2.562.000 K�, která je ur�ena k �áste�nému krytí výdaj� 
spojených s výkonem státní správy, dále sou�ástí této globální dotace je i p�ísp�vek pro žáky 
mate�ských a základních škol. 
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Plánované p�íjmy od obcí ur�ené na úhradu za výkon m�stské policie a za výkon agendy 
p�estupk� ve výši 2.007.852 tis. K� byly napln�ny na 100 %.  

Nejvýznamn�jší p�ijaté dotace v roce 2018 na projekty: 
• dotace na projekt „Ak�ní plánování a vzd�lávání “ – ve výši 1.204.386,71 K� 
• dotace na opravu kapli�ky – ve výši 417 833 K� 
• dotace na opravu HZ – ve výši 700.000 K� (akce z roku 2017) 
• dotace na místo pasivního odpo�inku – ve výši 98.589 K� 

Veškeré dotace budou se státním rozpo�tem vypo�ádány. Podrobný p�ehled všech p�ijatých 
dotací je p�ílohou této d�vodové zprávy (bod 6.2) 
 
3. VÝDAJE M�STA  79.916.986,75 K�      

Úspora výdaj� m�sta Sezemice oproti upravenému rozpo�tu byla z d�vodu neuskute�n�ní 
n�kterých investi�ních akcí.  

 
 Schválený R 

(SR) 
Upravený R 

(UR) 
Skute�nost 

2017 
Skute�nost 

2018 
% z 
UR 

Výdaje celkem 90.075.000,00     113.565.100,00 81.749.493,47 79.916.986,75 70 % 
Provozní výdaje 68.830.000,00 93.045.000,00     72.698.780,47     63.778.635,36     69 % 
Kapitálové výdaje 21.245.000,00 20.520.100,00     9.050.713,00     16.138.351,39     79 % 

 
3.1. Výdaje m�sta Sezemice – �len�ní dle paragraf� 

10 - Zem�d�lství a lesní hospodá�ství  Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP 

1014 Ozdravování hospodá�ských zví�at - § 1014  

Schválený rozpo�et celkem: 80 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 80 tis. K� Pln�ní:                 68.681,00 K� 
B�žné výdaje: 80 tis. K� B�žné výdaje pln�ní: 68.681,00 K� 
B�žné výdaje jsou spojeny s náklady na umíst�ní ps� v útulku a veterinární ošet�eni. 
Byla provedena plošná deratizace. 
 

1031 P�stební �innost  
Schválený rozpo�et celkem: 400 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 400 tis. K� Pln�ní:                  144.340,00 K� 
B�žné výdaje: 400 tis. K� B�žné výdaje pln�ní: 144.340,00 K� 
Výdaje na p�stební �innost – za správu lesního hospodá�ství. 

21 – Pr�mysl a stavebnictví Správce rozpo�tu: tajemnice ú�adu 

2121 Stavebnictví 
Schválený rozpo�et celkem: 4.800 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 4.800 tis. K� Pln�ní:                  4.708.781,00 K� 
B�žné výdaje: 4.800 tis. K� B�žné výdaje pln�ní: 4.708.781,00 K� 
B�žné výdaje jsou ur�eny na platy zam�stnanc�, kte�í jsou za�azeni do technických služeb 
(m�stský ú�ad, odbor správy majetku – odd�lení technických služeb).  

22 – Doprava Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP 

2212 Silnice 

Schválený rozpo�et celkem: 5.900 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 8.155 tis. K� Pln�ní:                 7.861.473,53 K� 
B�žné výdaje: 5.400 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 2.755 tis. K�                        

B�žné výdaje:       5.109.736,53 K� 
Kapitálové výdaje: 2.751.737,00 K� 

B�žné výdaje byly �áste�n� �erpány na nákup posypového materiálu, který se využívá pro 
zimní údržbu komunikací a bylo �erpáno na opravy místních komunikací Tyršovo nám., Ke 
k�ížku a Kladina. 
Na investicích bylo �erpáno na úhradu výstavby ploch p�ed hasi�skou zbrojnicí Sezemice. 
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2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Schválený rozpo�et celkem: 4.300 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 5.200 tis. K� Pln�ní:                   5.081.877,23 K� 
B�žné výdaje: 300 tis. K� B�žné výdaje:            138.067,81 K� 
Kapitálové výdaje: 4.900 tis. K� Kapitálové výdaje:  4.943.809,42 K� 
B�žné výdaje �erpány na materiál na opravy chodník�. Na službách bylo �erpáno 31 tis. K� 
za zpracování auditu chodník� ul. Pernštýnská, Kun�tická, Veská.  
Kapitálové výdaje �erpány na projektovou dokumentaci a na výstavbu chodník� – obec 
Dražkov. Dotace na tuto akci obdrží m�sto až v roce 2019 po záv�re�ného vyhodnocení akce, 
které prob�hne v lednu 2019. 

22 – Doprava Správce rozpo�tu: starosta m�sta 

2221 Provoz ve�ejné silni�ní dopravy 

Schválený rozpo�et celkem: 700 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 700 tis. K� Pln�ní:            620.126,00 K� 
B�žné výdaje: 700 tis. K� B�žné výdaje:  620.126,00 K� 
B�žné výdaje byly použity na úhradu p�ísp�vku na silni�ní dopravní obslužnost v souladu s 
uzav�enou smlouvou s Dopravním podnikem m�sta Pardubice (místní hromadná doprava). 
Dále m�sto hradilo senior�m p�ísp�vek na m�stskou hromadnou dopravu a p�ísp�vek 
Pardubickému kraji na pokrytí ztráty z autobusové dopravy. 

23 – Vodní hospodá�ství Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP 

2321 Odvád�ní a �išt�ní odpadních vod 

Schválený rozpo�et celkem: 510 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 510 tis. K� Pln�ní:                 410.705,00 K� 
B�žné výdaje: 150 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 360 tis. K� 

B�žné výdaje:         51.335,00 K� 
Kapitálové výdaje: 359.370,00 K� 

�erpáno na �išt�ní kanaliza�ní p�ípojky a nákup materiálu (potrubí). 
Na investicích �erpáno na projektovou dokumentaci kanalizace Kladina. 

31 – Vzd�lávání Správce rozpo�tu: místostarosta m�sta 

V oblasti školství jsou zahrnuty p�ísp�vky na provoz p�ísp�vkovým organizacím m�sta 
(Mate�ská škola Pohádka, Sezemice, Základní škola Sezemice, okr. Pardubice). 

3111 Mate�ská škola 
Schválený rozpo�et celkem: 2.775 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 3.605 tis. K� Pln�ní:                  3.598.706,00 K� 
B�žné výdaje: 3.545 tis. K� B�žné výdaje:        3.538.706,00 K� 
Kapitálové výdaje: 60 tis. K� Kapitálové výdaje:      60.000,00 K� 
Na neinvesti�ní p�ísp�vek pro mate�skou školu byla vy�erpána �ástka 2.700 tis. K� a �ástka 
15 tis. K� na úhradu za provedený audit. 
Mate�ské škole byla vyplacena dotace, kterou p�ijalo m�sto, jako pr�tokovou dotaci, která 
náleží p�ísp�vkové organizace ve výši 829.506 K�.  
Kapitálový výdej byl p�eveden dle závazných ukazatel� na nákup interaktivní tabule.  

                     3113 Základní škola 
Schválený rozpo�et celkem: 6.515 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 6.980,6 tis. K� Pln�ní:               6.666.675,20 K� 
B�žné výdaje: 6.180,6 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 800 tis. K�                        

B�žné výdaje:    5.866.675,20 K� 
Kapitálové výdaje: 800.000,00 K� 

Na neinvesti�ní p�ísp�vek pro základní školu byla ur�ena �ástka 5.200 tis. K� a �ástka 15 tis. 
K� byla ur�ena na úhradu auditu.  
Základní škole byla vyplacena dotace, kterou p�ijalo m�sto, jako pr�tokovou dotaci, která 
náleží p�ísp�vkové organizace ve výši 465.535,20 K�.  
Kapitálový výdej byl vy�erpán na úhradu splátky za rekonstrukci kotelny firm� EV�, a.s. 
Pardubice dle splátkového kalendá�e.  
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33 – Kultura     Správce rozpo�tu: tajemnice ú�adu 
                     3314 �innosti knihovnické 

Schválený rozpo�et celkem: 1.304 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 1.304 tis. K� Pln�ní:           1.145.504,88 K� 
B�žné výdaje: 1.304 tis. K� B�žné výdaje: 1.145.504,88 K� 
Prost�edky byly �erpány na provoz m�stské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové 
prost�edky, nákup knih, materiálu a na energie.  

33–34 Vzd�lávání a sport  Správce rozpo�tu: místostarosta 
m�sta 

                     3322 Obnova památek 
Schválený rozpo�et celkem: 800 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 1.377,4 tis. K� Pln�ní:           957.427,00 K� 
B�žné výdaje: 1.377,4 tis. K� B�žné výdaje: 957.427,00 K� 
Byla provedena oprava kapli�ky Po�aply a obnova pietního místa v�novaného ob�tem I. 
sv�tové války v Kladin� a v Dražkov�. Na základ� smlouvy byl poskytnut p�ísp�vek farnímu 
ú�adu na opravu st�echy kostela. 

                     3329 Ostatní ochrana památek a pé�e o kulturní d�dictví 
Schválený rozpo�et celkem: 150 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 150 tis. K� Pln�ní:                  148.255,25 K� 
Kapitálové výdaje: 150 tis. K� 
B�žné výdaje: 0 tis. K� 

Kapitálové výdaje: 148.255,25 K� 
B�žné výdaje: 0,00 K� 

�erpáno na vybudování místa pasivního odpo�inku – altán. 

                     3341 Rozhlas a televize 
Schválený rozpo�et celkem: 30 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 30 tis. K� Pln�ní:           24.015,00 K� 
B�žné výdaje: 30 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 0 tis. K� 

B�žné výdaje: 24.015,00 K� 
Kapitálové výdaje:    0,00 K� 

Výdaje �erpány na poplatky za rozhlas a opravy kamerových rozvod�. 

3349 Záležitosti sd�lovacích prost�edk� 
Schválený rozpo�et celkem: 250 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 251 tis. K� Pln�ní:           207.242,35 K� 
B�žné výdaje: 251 tis. K� B�žné výdaje: 207.242,35 K� 

                     B�žné výdaje �erpány na náklady spojené s vydáváním Sezemických novin. 

3399 Záležitosti kultury – KPOZ 
Schválený rozpo�et celkem: 500 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 636 tis. K� Pln�ní:           601.896,20 K� 
B�žné výdaje: 636 tis. K� B�žné výdaje: 601.896,20 K� 
B�žné výdaje jsou �erpány pro ob�anské záležitosti (vítání ob�ánk�, životní jubilea). Dále byly 
náklady využity na kulturní akce po�ádané m�stem (vítání Nového roku, spole�enský ve�er 
MDŽ, koncerty, d�tský den, vinobraní, lampionový pr�vod, Mikuláš). 

3412 Sportovní za�ízení 
Schválený rozpo�et celkem: 2.780 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 2.780 tis. K� Pln�ní:           460.317,00 K� 
B�žné výdaje: 780 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 2.000 tis. K� 

B�žné výdaje: 460.317,00 K� 
Kapitálové výdaje:     0,00 K� 

�erpáno dle uzav�ené ve�ejnoprávní smlouvy s TJ Spartak o poskytnutí p�ísp�vku a byl 
nakoupen materiál na oplocení h�išt�. 
Kapitálový výdej na po�ízení multifunk�ního h�išt� nebyl �erpán. 
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3419 Ostatní t�lovýchovná �innost 
Schválený rozpo�et celkem: 500 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 500 tis. K� 
B�žné výdaje: 500 tis. K� 

Pln�ní:           465.000,00 K� 
B�žné výdaje: 465.000,00 K� 

B�žné výdaje na p�ísp�vky zájmovým organizacím m�sta na rozvoj mládeže a sportu.  

33–34 Vzd�lávání a sport  Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP 
3392 Zájmová �innost v kultu�e 
Schválený rozpo�et celkem: 500 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 530 tis. K� Pln�ní:           238.213,00 K� 
B�žné výdaje: 530 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 0 tis. K� 

B�žné výdaje: 238.213,00 K� 
Kapitálové výdaje:   0,00 K� 

B�žné výdaje �erpány na provoz kulturního sálu.  

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP 
                     3612 Bytové hospodá�ství 

Schválený rozpo�et celkem: 2.850 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 3.325 tis. K� Pln�ní:              1.130.927,50 K� 
B�žné výdaje: 1.325 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 2.000 tis. K� 

B�žné výdaje:       904.227,50 K� 
Kapitálové výdaje: 226.700,00 K� 

B�žné výdaje použity na provoz a opravy byt� ve vlastnictví m�sta.  
Investi�ní prost�edky �erpány na projektové dokumentace. �ástka je rozpo�tovaná na 
rekonstrukci domu �p. 133 Masarykova ulice nebo byt hasi�ská zbrojnice Lukovna. 
 
3631 Ve�ejné osv�tlení 
Schválený rozpo�et celkem: 1.400 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 1.400 tis. K� Pln�ní:           1.047.313,22 K� 
B�žné výdaje: 1.400 tis. K� B�žné výdaje: 1.047.313,22 K� 
Kapitálové výdaje: 0 K� Kapitálové výdaje: 0,00 K� 
B�žné výdaje použity na provoz, údržbu a opravy ve�ejného osv�tlení. Byla nakoupena 
váno�ní výzdoba. 

3632 Poh�ebnictví 
Schválený rozpo�et celkem: 90 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 90 tis. K� Pln�ní:           72.551,00 K� 
B�žné výdaje: 90 tis. K� B�žné výdaje: 72.551,00 K� 
�erpáno na údržbu h�bitova. 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 
Schválený rozpo�et celkem: 11.400 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 10.914 tis. K� Pln�ní:                 9.659.013,52 K� 
B�žné výdaje: 5.314 tis. K� B�žné výdaje:       4.104.843,52 K� 
Kapitálové výdaje: 5.600 tis. K� Kapitálové výdaje: 5.554.170,00 K� 
B�žné výdaje použity na náklady spojené se správou majetku m�sta v územním obvodu 
m�sta. Jedná se o veškeré komunální služby.  
V kapitálových výdajích bylo �erpáno na výkupy pozemk� a na nákup techniky. 

3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje 
Návrh rozpo�tu celkem: 20 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 20 tis. K� Pln�ní:           14.180,00 K� 
B�žné výdaje: 20tis. K� B�žné výdaje: 14.180,00 K� 

            B�žné výdaje budou �erpány na vyhotovení geometrických plán�. 

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpo�tu: vedoucí OSÚÚP 
                     3635 Územní plánování 

Schválený rozpo�et celkem: 400 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 400 tis. K� Pln�ní:           48.764,10 K� 
B�žné výdaje: 400 tis. K� B�žné výdaje: 48.764,10 K� 
�erpáno na správu digitálních map.  



Záv�re�ný ú�et m�sta 2018  Stránka 10 z 16 

37 – Ochrana životního prost�edí Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP 
                     3722 Sb�r a svoz komunálního odpadu 

Návrh rozpo�tu celkem: 3.000 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 3.361 tis. K� Pln�ní:           2.716.998,00 K� 
B�žné výdaje: 3.000 tis. K� B�žné výdaje: 2.716.998,00 K� 
B�žné výdaje jsou použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu. 

                     3723 Sb�r a svoz ostatních odpad� 
Návrh rozpo�tu celkem: 1.000 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 1.000 tis. K� Pln�ní:           877.827,00 K� 
B�žné výdaje: 1.000 tis. K� B�žné výdaje: 877.827,00 K� 
B�žné výdaje použity na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci 
t�íd�ného odpadu. 

3724 Využívání a zneškod�ování nebezpe�ných odpad� 
Návrh rozpo�tu celkem 200tis. K�  
Upravený rozpo�et: 200 tis. K� Pln�ní:           156.900,00 K� 
B�žné výdaje: 200 tis. K� B�žné výdaje: 156.900,00 K� 
B�žné výdaje byly použity na veškerou likvidaci nebezpe�ných odpad�. M�sto má uzav�enou 
smlouvu na provoz sb�rného dvoru s firmou Václav Ruml.  

3725 Využívání a zneškod�ování komunálních odpad� 
Návrh rozpo�tu celkem: 250 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 250 tis. K� Pln�ní:            151.498,00 K� 
B�žné výdaje: 250 tis. K� B�žné výdaje: 151.498,00 K� 
B�žné výdaje byly �erpány na náklady spojené s ukládáním odpad�, tzv. skládkování. 

                     3745 Pé�e o vzhled obcí a ve�ejnou zele� 
Návrh rozpo�tu celkem: 2.600 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 2.600 tis. K� Pln�ní:           1.352.870,35 K� 
B�žné výdaje: 2.000 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 600 tis. K� 

B�žné výdaje: 1.352.870,35 K� 
Kapitálové výdaje: 0 K� 

B�žné výdaje byly p�evážn� �erpány na budování parku Mlyná�ka. 
Na investicích bylo rozpo�továno na po�ízení h�išt� v areálu parku Mlyná�ka. Nebylo 
realizováno, po�ízení workoutového a parkourového h�išt� bude v roce 2019. 

43 – Sociální pé�e a pomoc Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP, místostarosta 
                     4351 D�m s pe�ovatelskou službou 

Návrh rozpo�tu celkem: 1.950 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 1.950 tis. K� Pln�ní:           1.127.603,10 K� 
B�žné výdaje: 1.950 tis. K� B�žné výdaje: 1.127.603,10 K� 
Kapitálové výdaje: 0 tis. K� Kapitálové výdaje: 0,00 K� 
B�žné výdaje byly �erpány na provoz všech dom� s pe�ovatelskou službou a na p�ísp�vek na 
ob�dy pro seniory.  

4356 Centra denních služeb 
Návrh rozpo�tu celkem: 400 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 400 tis. K� Pln�ní:           96.311,56 K� 
B�žné výdaje: 400 tis. K� B�žné výdaje: 96.311,56 K� 
B�žné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzav�enou s organizací Sociální služby 
Pardubice na náklady spojené s pe�ovatelskou službou v územním obvodu m�sta. Byl 
uhrazen doplatek na poskytování pe�ovatelské služby za II. pololetí 2017, vyú�tování I. pololetí 
2018 a uhrazena záloha na II. pololetí 2018. 
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52 – Krizové �ízeni    Správce rozpo�tu: starosta m�sta 
                     5274 Podpora krizového �ízení 

Návrh rozpo�tu celkem: 100 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 100 tis. K� Pln�ní:           0 K� 
B�žné výdaje: 100 tis. K� B�žné výdaje: 0 K� 
Rozpo�tované prost�edky na mimo�ádné události – povodn�, kalamity. Zatím nebylo �erpáno. 

53 – Ochrana majetku  Správce rozpo�tu: starosta m�sta 
                     5311 M�stská policie 

Návrh rozpo�tu celkem: 5.176 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 5.176 tis. K� Pln�ní:               4.121.010,44 K� 
B�žné výdaje: 4.976 tis. K� B�žné výdaje:     3.921.750,72 K� 
Kapitálové výdaje: 200 tis K� Kapitálové výdaje: 199.259,72 K� 
B�žné výdaje byly použity na provoz m�stské policie. 
V investicích �erpáno na umíst�ní nového vysíla�e Kun�tická hora. 

55 – Požární ochrana  Správce rozpo�tu: místostarosta m�sta 
5512 Požární ochrana – dobrovolná �ást 
Návrh rozpo�tu celkem: 575 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 687,2 tis. K� Pln�ní:           455.752,35 K� 
B�žné výdaje: 687,2 tis. K� B�žné výdaje: 455.752,35 K� 
B�žné výdaje byly použity na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasi��. Jednotka obdržela 
na provoz a vynaložené náklady za zásahy dotaci od krajského ú�adu. 
 
61 – Územní samospráva  Správce rozpo�tu: místostarosta m�sta 

                     6112 Zastupitelstva obcí 
Návrh rozpo�tu celkem: 495 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 570 tis. K� Pln�ní:            457.968,50 K� 
B�žné výdaje: 570 tis. K� B�žné výdaje: 457.968,50 K� 
B�žné výdaje jsou použity na �innost samosprávy (náklady na telekomunika�ní služby, fond 
starosty a místostarosty, školení).  

61–3 – Územní samospráva  Správce rozpo�tu: tajemnice 
                     6112 Zastupitelstva obcí 

Návrh rozpo�tu celkem: 3.590,5 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 3.590,5 tis. K� Pln�ní:           3.138.297,00 K� 
B�žné výdaje: 3.590,5 tis. K� B�žné výdaje: 3.138.297,00 K� 
B�žné výdaje použity na �innost samosprávy – na odm�ny �len�m zastupitelstva.  

 
                     6115 Volby do zastupitelstva obce 

Návrh rozpo�tu celkem: 0 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 255 tis. K� Pln�ní:           178.229,80 K� 
B�žné výdaje: 255 tis. K� B�žné výdaje: 178.229,80 K� 
Na konání voleb do zastupitelstva obce obdrželo m�sto dotaci, která nebyla pln� vy�erpána. 
V rámci záv�re�ného vyú�tování dotací, bude v m�síci únoru provedena vratka. 
 

                    6118 Volba prezidenta republiky 
Návrh rozpo�tu celkem: 0 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 183,6 tis. K� Pln�ní:           224.366,40 K� 
B�žné výdaje: 183,6 tis. K� B�žné výdaje: 224.366,40 K� 
O p�ijatou dotaci ve výši 183.568 K� byl upraven rozpo�et. Náklady na volbu prezidenta 
podléhají ro�nímu vypo�ádání dotace. O doplatek rozdílu bylo požádáno ze státního rozpo�tu. 
Rozdíl bude doplacen v m�síci únoru 2019. 
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6149 Ostatní všeobecná vnit�ní správa 
Návrh rozpo�tu celkem: 0  
Upravený rozpo�et: 1.204,3 tis. K� Pln�ní:           738.071,00 K� 
B�žné výdaje: 1.204,3 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 0 tis. K�                             

B�žné výdaje: 738.071,00 K� 
Kapitálové výdaje: 0,00 K� 

                     Nov� z�ízený paragraf na ú�tování náklad� spojených s dotací z Opera�ního programu                   
                     Zam�stnanost na realizaci projektu „Ak�ní plánování a vzd�lávání v Sezemicích“. Rozpo�et   
                     byl upraven o první �ást p�ijaté dotace. 

                     6171 �innost místní správy 
Návrh rozpo�tu celkem: 14.791 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 15.548,3 tis. K� Pln�ní:            14.185.988,40 K� 
B�žné výdaje: 14.453,2 tis. K� 
Kapitálové výdaje: 1.095,1 tis. K�                            

B�žné výdaje:  13.090.938,40 K� 
Kapitálové výdaje: 1.095.050,00 K� 

B�žné výdaje byly �erpány na �innost vnit�ní správy m�sta (�innost m�stského ú�adu) – platy 
ú�edník� a ostatních pracovník�, sociální a zdravotní pojišt�ní hrazené zam�stnavatelem za 
všechny útvary, nákup materiálu, pohonných hmot, vybavení pro zajišt�ní výkonu ve�ejné 
správy, softwarové služby, opravy a udržování budovy m�stského ú�adu a za�ízení.  
V investicích uhrazen nákup software z dotace Informa�ní systém Sezemice. 

63 – Územní samospráva   Správce rozpo�tu: starosta m�sta 

                     6320 Pojišt�ní nespecifikované 
Návrh rozpo�tu celkem: 350 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 303 tis. K� Pln�ní:            265.998,00 K� 
B�žné výdaje: 303 tis. K� B�žné výdaje: 265.998 ,00 K� 
B�žné výdaje �erpány na pojišt�ní majetku. 

6310 Obecné výdaje 
Návrh rozpo�tu celkem: 70 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 74 tis. K� Pln�ní:           73.363,87 K� 
B�žné výdaje: 74 tis. K� B�žné výdaje: 73.363,87 K� 
B�žné výdaje byly �erpány na služby pen�žních ústav� (bankovní poplatky) a úhrada úrok� 
k úv�ru. 
 
6399 Úhrada dan� právnických osob – za obce 
Návrh rozpo�tu celkem: 2.500 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 4.216 tis. K� Pln�ní:           4.215.948,00 K� 
B�žné výdaje: 4.216 tis. K� B�žné výdaje: 4.215.948,00 K� 
Výdaje na úhradu dan� za obce, úhradu DPH. Navýšení je z d�vodu úhrady dan� z p�íjmu 
právnických osob za obce. M�sto dle da�ového p�iznání uhradilo samo sob� (pol. 1122) da�.  

6409 Ostatní �innosti – rezerva 
Návrh rozpo�tu celkem: 4.073,5 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 17.758,2 tis. K� Pln�ní: 0 K� 
Jedná se o rozpo�tovanou rezervu. 
 
4. FINANCOVÁNÍ ROZPO�TU M�STA 

Rozdíl p�íjm� inkasovaných v roce 2018 a výdaj� vydaných v roce 2018 (saldo hospoda�ení 
rozpo�tu m�sta v roce 2018) ve výši 3.400.871,31 K� zvýšily vykazované a níže popsané 
operace financování. 
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4.1. Financování – vlastní zdroje  
tj. (-) použití prost�edk� minulých let, (-) splátka dluh�, (+) p�ijetí úv�ru 
 
Použití p�ebytku m�sta z roku 2017    (-) 64.8 tis. K� 
V hospoda�ení rozpo�tu m�sta byl p�ebytek v malé výši využit na operace finan�ního 
vypo�ádání za rok 2018. 
       
Splátka úv�ru                    (-)   3.336 tis. K� 
 

5. TVORBA A POUŽITÍ Ú�ELOVÝCH FOND	 

V souladu s § 5 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, 
p�íslušné zastupitelstvo m�sta z�izuje do�asné i trvalé pen�žní fondy: 

• Fond obnovy dom� a byt� 
• Sociální fond 
• Rezervní fond  

Tvorba a použití ú�elových fond� se �ídí statuty t�chto fond�, tvorba a použití sociálního fondu 
je navíc up�esn�na kolektivní smlouvou. S prost�edky Fondu obnovy dom� a byt� je nakládáno 
v souladu s Pravidly pro tvorbu a �erpání Fondu obnovy dom� a byt� �. 1/2011. 
 
5.1. Fond obnovy dom� a byt� 

S Fondem obnovy domy a byt� je nakládáno v souladu s Pravidly pro tvorbu a �erpání Fondu 
obnovy dom� a byt� �. 1/2011. 

Tvorba Fondu údržby a oprav v roce 2018 

Rok 2018 Po�áte�ní stav P�íjem Výdej Kone�ný 
stav 

 1.235.801,83    
P�ijaté splátky p�j�ek  50.057,85   
Úroky  4.630,36   
P�íjmy celkem  54.688,21   
Výdaje celkem   477,00  

Poskytnuté p�j�ky     
Bankovní poplatky   477,00  
    1.290.013,04 

 
   Stav fondu k 31.12.2018 �iní 1.290.013,04 K�. 
 

5.2. Sociální fond 

Zastupitelstvo m�sta podle § 5 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních 
rozpo�t�, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení) 
v platném zn�ní, z�ídilo dne 14. 02. 2002 Sociální fond jako trvalý ú�elový fond m�sta Sezemic. 
Sociální fond slouží k zabezpe�ování sociálních, kulturních a dalších pot�eb zam�stnanc� 
za�azených do M�stského ú�adu v Sezemicích a uvoln�ných �len� zastupitelstva.  
 
Za hospoda�ení SF zodpovídá Bc. Irina Rálišová, tajemnice m�stského ú�adu. 
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Rok 2018 Po�áte�ní 
stav P�íjem + �erpání - Kone�ný 

stav 
 60.082,02    
P�íjmy celkem  521.157,19   
Vratky od zam�stnanc�  21.071,00   
P�ísp�vek z rozpo�tu  500.000,00   
Úroky  86,19   
Výdaje celkem   379.487,30  
• Kulturní a rekrea�ní �innost    62.962,00  
• P�ísp�vek na ob�dy   182.584,00  
• Penzijní p�ipojišt�ní   123.600,00  
• P�ísp�vky na jubilea   10.000,00  
• Bankovní poplatky   341,30  

    201.751,91 
 
Pro Sociální fond byl z�ízen ú�et prost�edk� �. 107-1205462369/0800. 
Kone�ný stav finan�ních prost�edk� k 31. 12. 2018 je ve výši 201.751,91 K�. 
Doporu�ujeme schválit hospoda�ení sociálního fondu za rok 2018 a p�evést z�statek 
sociálního fondu na rok 2019. 

5.3 Fond rezervní 
M�sto již delší období netvo�í fond rezervní. Na tomto ú�tu probíhají pouze platby 
bankovních poplatk� a úroky. 
 

Rok 2018 Po�áte�ní 
stav P�íjem + �erpání - Kone�ný 

stav 
 10.814,49    
P�íjmy celkem  10,95   
Úroky  10,95   
Výdaje celkem   40,00  
Bankovní poplatky   40,00  

    10.785,44 
 
Stav fondu rezervního k 31.12.2018 �iní 10.785,44 K�. 
 
6. FINAN�NÍ VYPO�ÁDÁNÍ 

Finan�ní vypo�ádání �ešilo operace, které se týkaly hospoda�ení roku 2018, nap�.: 
• odvody nevy�erpaných dotací do státního rozpo�tu a rozpo�tu kraje 
• vyú�tování ú�elových prost�edk� poskytnutých vlastním p�ísp�vkovým organizacím 
• dopln�ní ú�elových fond� m�sta  

 
6.1. Vyú�tování vztah� se státním rozpo�tem a rozpo�tem kraje 

Vypo�ádání s Krajským ú�adem Pardubického kraje (KÚPaK) a státním rozpo�tem prob�hlo 
na základ� pokynu �j. 2101/2019 OF ze dne 16.01.2019 a v souladu s vyhláškou MF �R �. 2 
ze dne 11. 02. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finan�ního vypo�ádání vztah� se 
státním rozpo�tem, státními finan�ními aktivy nebo Národním fondem.  
Ve stanoveném termínu bylo Krajskému ú�adu Pardubického kraje p�edloženo vyú�tování 
všech ú�elových prost�edk�, které m�sto v pr�b�hu roku obdrželo. 
Ze státního rozpo�tu prost�ednictvím kraje jsme v únoru 2019 obdrželi na základ� vyú�tování 
a podané žádosti o dofinancování voleb prezidenta �R �ástku 40.798,40 K�.  
Nevy�erpané prost�edky z dotace do zastupitelstva obce jsme ve výši 76.770,20 vrátili 
v m�síci únoru 2019 do státního rozpo�tu.  
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6.2. P�ehled dotací 

Dotace 
Ú�elový 

znak 
Ukazatel Poskytnuto Použito Vypo�ádání 

4111 98008 Volby presidenta �R 183.568,00   224.366,40 -40.798,40 
4111 98187 Volby do zastupitelstev obcí 255.000,00 178.229,80 76.770,20 

  celkem 438.568,00 402.596,20  
4112  Výkon státní správy 2.562.000,00   2.562.000,00 0 
4116   13013 Ú�ad práce – ve�ejn� prosp�šné práce       37.927,22        37.927,22  0 
4116   13013 ÚP – ve�ejn� prosp�šné práce – EF 177.323,78       177.323,78 0 
4116 13101 Ú�ad práce – ve�ejn� prosp�šné práce 214.017,00 214.017,00 0 
4116 33063 Dotace pro p�ísp�vkové organizace 1.295.041,20 1.295.041,20 0 
4116 14004 Dotace na �innost jednotky hasi�� 59.150,00 59.150,00 0 
4116 29027 Dotace na opravu kapli�ky 417.833,00 417.833,00 0 
4116 29027 Dotace na opravu hasi�ské zbrojnice 700.000,00 700.000,00 0 
4116 33063 Dotace Ak�ní vzd�lávání 1.204.386,72 1.204.386,72 0 
4116 17015 Dotace na IS Sezemice 3.478,75 3.478,75 0 
4116 17016 Dotace na IS Sezemice 59.138,75 59.138,75 0 
4116  Celkem 4116 4.168.296,42 4.168.296,42 0 

4122  
Dotace z kraje na opravy pomník� a 
k�íž� 

107.400,00 107.400,00 0 

4121  P�ísp�vek od obcí dle ve�ej. smluv     2.007.852,00     2.007.852,00 0 
4216  Dotace na vybudování altánu 98.589,00 98.589,00 0 

  Celkem 9.382.705,42 9.346.733,62 -35 971,80 
 
U položky dotace 4121 je p�íjem od obcí dle ve�ejnoprávních smluv na výkon m�stské policie 
ve výši 1.722.852 K� a p�íjem od obcí dle ve�ejnoprávních smluv na výkon agendy p�estupky 
285.000 K�.  
 
7. P�EHLED HOSPODA�ENÍ p�ísp�vkových organizací z�ízených m�stem  

Žádná z p�ísp�vkových organizací neskon�ila své hospoda�ení ztrátou. P�ísp�vkové 
organizace skon�ily své hospoda�ení s kladným hospodá�ským výsledkem, který bude v 
souladu se zákonem �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, po 
schválení z�izovatelem rozd�len do fond� p�íslušných organizací. 
Ú�etní záv�rky p�ísp�vkových organizací schválila rada na svém zasedání dne 22.05.2019. 

 
7.1. Hospoda�ení Základní školy Sezemice, okres Pardubice 

P�ílohou d�vodové zprávy je i výro�ní zpráva hospoda�ení Základní školy Sezemice, okres 
Pardubice. 
 

                    Základní škola vykázala hospodá�ský výsledek ve výši 553.285,43 K� a požádala o                
                     rozd�lení tohoto hospodá�ského výsledku takto:  

• do fondu odm�n p�evést �ástku          253.000,00 K� 
• do fondu rezervního p�evést �ástku    300.285,43 K�   

 
7.2. Hospoda�ení Mate�ské školy Pohádka, Sezemice 

P�ílohou d�vodové zprávy je i výro�ní zpráva hospoda�ení Mate�ské školy Sezemice, okres 
Pardubice. 

                     Mate�ská škola vykázala hospodá�ský výsledek ve výši 138.414,31 K� a požádala o                                 
                     rozd�lení hospodá�ského výsledku takto:  

• do fondu odm�n p�evést �ástku             50.000,00 K� 
• do fondu rezervního p�evést �ástku       88.414,31 K�   
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8. UKAZATELE HOSPODA�ENÍ M�STA 
 

8.1. Hodnotící finan�ní ukazatele pro pot�eby Evropské investi�ní banky 
Smluvní ujednání s Evropskou investi�ní bankou ukládá m�stu povinnost zajistit dobrou 
finan�ní situaci po dobu splatnosti úv�r�, která je hodnocena dle výsledných hodnot ukazatele 
dluhové služby. 
 
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota ukazatele dluhové služby pro rok 2018 spl�uje 
s dostate�nou rezervou podmínky zajišt�ní dobré finan�ní situace m�sta stanovené EIB. 
 
Finan�ní ukazatele v letech 2013–2018 
 Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Ukazatel dluhové služby v % 4,87 5,19     0 1,47 3,58 4,06 

 
9. Kontrola hospoda�ení m�sta a p�ísp�vkových organizace 

Zpráva z kontroly hospoda�ení Základní školy Sezemice – bez výhrad 
Zpráva z kontroly hospoda�ení Mate�ské školy Sezemice – bez výhrad 
 

Výsledek p�ezkumu hospoda�ení m�sta Sezemice  

Krajský ú�ad, finan�ní odbor, odd�lení kontroly, provedl v souladu se zákonem �. 420/2004 
Sb. p�ezkoumání hospoda�ení m�sta. P�edm�tem p�ezkoumání jsou údaje o ro�ním 
hospoda�ení m�sta. 

P�ezkoumání hospoda�ení m�sta za rok 2018 bylo zahájeno v zá�í 2018 a bylo zakon�eno 
záv�re�ným vyhodnocením dne 25.03.2019. 

 

Zjišt�ní ze záv�re�ného p�ezkoumání: 

„P�i p�ezkoumání hospoda�ení m�sta za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona �. 420/2004 Sb. 
nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk� uvedených v § 10 odst. 
3 písm. c) zákona �. 420/2004 Sb. 

Celá zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení m�sta Sezemice za rok 2018 bude zaslána 
elektronicky.  

Rada m�sta na zasedání dne 22.05.2019 Záv�re�ný ú�et m�sta Sezemice projednala a 
doporu�uje zastupitelstvu m�sta ke schválení. 

 

 

 

 

 

 
































































