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M�sto Sezemice 
 

 
 

 
ZÁV�RE�NÝ Ú�ET M�STA 

ZA ROK 2019 
 

Schváleno Zastupitelstvem m�sta Sezemice dne 02.06.2020 usn. � Z/22/3/2020 

Zve�ejn�no po schválení na ú�ední desce v termínu od: 10.06.2020 - 30.06.2021  
 
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 2019. 
2. Výsledek p�ezkoumání hospoda�ení m�sta za rok 2019 provedeného podle § 2 a § 

3 zákona �. 420/2004 Sb. bez výhrad. 
3. Výsledek kontroly hospoda�ení Mate�ské školy Pohádka, Sezemice za rok 2019 

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 
2019 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�. 

5. Hospoda�ení sociálního fondu za rok 2019 a souhlasí s p�evodem z�statku 
sociálního fondu na rok 2020. 

II. Souhlasí s celoro�ním hospoda�ením m�sta a schvaluje záv�re�ný ú�et m�sta 
Sezemice za rok 2019 bez výhrad. 

III. Bere na v�domí   
1. Výro�ní zprávu hospoda�ení Mate�ské školy Pohádka, Sezemice, za rok 2019 a 

rozd�lení hospodá�ského výsledku ve výši 711.850,71 K�. 
2. Výro�ní zprávu hospoda�ení Základní školy Sezemice, okres Pardubice, za 

kalendá�ní rok 2019 a rozd�lení hospodá�ského výsledku ve výši 114.093,42 K�. 
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Den konání jednání: 02.06.2020 
P�edkladatel: Hana Krátká, p�edseda finan�ního výboru 
Zpracovatel: Romana Vohradníková, vedoucí FO 
Konzultováno: ne 
Projednáno ve finan�ním výboru: 04.05.2020 
Projednáno v rad� m�sta: 20.05.2020 
Vyv�šeno na ú�ední desce:            13.05.2020 – 02.06.2020  
 
 

Záv�re�ný ú�et m�sta Sezemice za rok 2019 
 

D�vodová zpráva: 

P�i zpracování Záv�re�ného ú�tu m�sta Sezemice za rok 2019 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 2019“. 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 2019 byl zve�ejn�n od 13.05.2020 do 02.06.2020 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 2019 Rozdíl: 
skute�nost - 

UR 

% z 
UR 

P�íjmy v daném roce 73.137.000,00 91.273.900,00         99.137.173,22 7.863.273,22 109% 
Výdaje v daném roce 101.921.000,00 126.057.900,00         93.340.658,93 -32.717.241,07 74% 
Saldo hospoda�ení -28.784.000,00 -34.784.000,00           5.796.514,29   
Financování (+ -) 28.784.000,00 34.784.000,00      -    5.796.514,29   

V upraveném rozpo�tu se promítly všechny rozpo�tové zm�ny schválené v zastupitelstvu 
m�sta v roce 2019. 
 
1.1. Saldo hospoda�ení rozpo�tu m�sta v roce 2019 

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 2019 bylo vykázáno ve výši: 5.796.514,29 K� 

Kladné saldo hospoda�ení m�sta vyjad�uje skute�nost, že výdaje uskute�n�né v roce 2019 
nep�evyšovaly p�íjmy m�sta p�ijaté na ú�et m�sta v roce 2019 o �ástku 5.796.514,29 K�. 

1.2. Výsledky hospoda�ení rozpo�tu m�sta za rok 2019 

 k 31. 12. 2019 
Základní b�žný ú�et  35.562.370,81 
B�žné ú�ty fond� 635.117,86 
B�žné ú�ty celkem 36.197.488,67 

 
Hospoda�ení m�sta k 31. 12. 2019 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: 
36.197.488,67 K�. 
 
1.3. Z�statek finan�ních prost�edk� na ú�tech fond� m�sta 

 k 31. 12. 2019 po finan�ním 
vypo�ádání 

po p�evedení 
p�ebytk�/krytí ztráty 

Sociální fond       336.101,57      336.101,57      336.101,57 
Fond údržby a oprav      288.700,12      288.700,12      288.700,12 
Fond rezervní        10.316,17        10.316,17        10.316,17 
Fondy celkem      635.117.86      635.117.86      635.117,86 

 
Hospoda�ení jednotlivých fond� m�sta v roce 2019 je podrobn� zpracováno v �ásti 5 této 
d�vodové zprávy.  V p�ípad� Sociálního fondu byl o�ekávaný z�statek fondu k 31. 12. 2019 
zapracován v rámci schváleného rozpo�tu na rok 2020 jako jeden ze zdroj� zabezpe�ující krytí 
pot�eb p�íslušného fondu v roce 2020. 
 
 
2. P�ÍJMY M�STA  99.137.173,22 K�            

P�íjmy m�sta v roce 2019 byly oproti upravenému rozpo�tu vyšší o 7.863.273,22 K�, tj. pln�ní na 
109 %. 
 

 Schválený R 
(SR) r. 2019 

Upravený R 
(UR) r. 2019 

Skute�nost 
2018 

Skute�nost 
2019 

% z 
UR 

P�íjmy celkem 73.137.000,00 91.273.900,00 83.317.858,06 99.137.173,22 109% 
Da�ové p�íjmy 59.341.000,00     60.537.300,00     62.300.680,38     68.261.184,83     113% 
Neda�ové p�íjmy 8.016.000,00 10.405.000,00         9.618.409,26 10.327.646,97 100% 
Kapitálové p�íjmy 1.400.000,00 5.651.500,00     2.016.063,00     5.888.548,62 104% 
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Dotace 4.380.000,00 14.680.100,00 9.382.705,42     14.659.792,80     100% 
V tom: provozní 4.380.000,00 8.195.900,00 9.284.116,42 8.173.852,50 100% 

           investi�ní  6.484.200.00 98.589,00 6.485.940,30 100% 

 
2.1. Da�ové p�íjmy  68.261.184,83 K� 

Da�ové p�íjmy ve výši 68.261.184,83 K� byly oproti roku 2018 vyšší cca o 6 mil. K�. 
U všech daní byl zaznamenán nár�st pln�ní. Pouze u místních daní a poplatk� je pln�ní 
nižší, a to je z d�vodu nižšího pln�ní z p�íjmu dan� hazardních her oproti roku 2018. 

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

2.1.1. P�íjmy z daní                            68.261.184,83 K� 

. Schválený R 
(SR) r. 2019 

Upravený R 
(UR) r. 2019 

Skute�nost 
2017 

Skute�nost 
2018 

Skute�nost 
2019 

P�íjmy z  daní 59.341.000,00 60.537.300,00    69.119.386,51    62.300.680,38    68.261.184,83    

DPFO placená plátci 12.600.000,00 12.950.000,00 11.170.787,75 13.210.244,86 15.028.332,03 
DPFO placená poplatníky 220.000,00 256.300,00 363.223,52 305.408,99 410.867,16 
DPFO vybíraná srážkou 1.190.000,00 1.190.000,00 981.484,04 1.177.920,31 1.386.430,00 
Da� z p�íjmu PO 11.180.000,00 11.180.000,00 10.967.683,05 11.099.054,37 12.910.538,99 
Da� z p�íjmu PO za obce 3.500.000,00 4.310.000,00 17.593.620,00 3.872.960,00 4.309.200,00 
Da� z p�idané hodnoty 25.450.000,00 25.450.000,00 22.215.825,26 27.266.383,92 29.054.324,22 
Da� z nemovitosti 2.450.000,00 2.450.000,00    2.532.694,32    2.567.112,78    2.637.963,21 
Místní dan� a poplatky 2.751.000,00 2.751.000,00    3.294.068,57    2.801.595,15    2.523.529,22 

 
2.1.1.1. Da� z p�íjm� fyzických osob placená plátci 15.028.332,03 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 

     410.867,16 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� 1.386.430,00 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                            12.910.538,99 K� 
Schválený rozpo�et m�sta na rok 2019 byl stanoven podle skute�nosti roku 2018 s mírným 
nár�stem.   V kone�ném d�sledku skute�né pln�ní k 31. 12. 2019 vykázalo pln�ní vyšší o 
1,800 tis. K� oproti roku 2018. Jedná se o da� ze zisku. 
 
 
2.1.1.5. Da� z p�íjm� právnických osob za obce  4.309.200,00 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.  

2.1.1.6. Da� z p�idané hodnoty  29.054.324,22 K� 
Schválený rozpo�et m�sta na rok 2019 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2017 a 2018. 
Ke konci roku bylo na dani z p�idané hodnoty p�ijato o 3.604 tis. K� více než v roce 2018.  

2.1.1.7. Da� z nemovitosti  2.637.963,21 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.  

2.1.2. P�íjmy z poplatk� 2.523.529,22 K� 
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Tyto p�íjmy se skládají z místních poplatk�, správních poplatk�, odvod� a daní z hazardních 
her.  

 

2.2. Neda�ové p�íjmy 10.327.646,97 K�  

Neda�ové p�íjmy v celkové výši 10.327.646,97 K� naplnily upravený rozpo�et m�sta na 100 
%.  

2.2.1. P�íjmy z vlastní �innosti 2.838.830,73 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, knih 
• z kulturních akcí, 
• 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 2.569.463,74 K�     
P�íjmy z pronájmu majetku m�sta zahrnují zejména p�íjmy:  

• z pronájmu byt� a nebytových prostor 
• z pronájmu sálu 
• 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  35.876,46 K� 
Úroky. 
 
2.2.4. P�ijaté sank�ní platby a vratky transfer� (2212, 2226,2122)  3.965.771,40 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  917.704,64 K� 
Hlavní �ást t�chto p�íjm� tvo�í p�íjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši K� 660 
tis. (2324) p�eplatky na energiích m�sta 234 tis. (2324). 

2.3 Kapitálové p�íjmy  5.888.548,62 K� 
Vlastní kapitálové p�íjmy v celkové výši 5.888,5 tis. K� naplnily upravený rozpo�et na 104 %. 
P�íjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši K� 1.378,5 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 159 tis. K� zahrnují p�íjmy z prodeje pozemk�, p�íjem 4.251 tis. K� je p�íjem 
z prodeje akcií 100 tis. K� byl investi�ní dar firmy  

2.4. Neinvesti�ní a investi�ní p�ijaté transfery  14.659.792,80 K�     

Dotace ze státního rozpo�tu, rozpo�tu kraje, státních fond�, p�ípadn� ze zdroj� EU apod. 
celkem ve výši 14.659,7 tis. K�, tj. pln�ní na 100 %.  
Významnou �ást t�chto p�íjm� tvo�í globální dotace ze státního rozpo�tu, v roce 2019 
(souhrnný dota�ní vztah) ve výši 2.745.400 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 1.752.204 K� byly napln�ny na 97 %.  
Nejvýznamn�jší p�ijaté dotace v roce 2019 na projekty: 

• dotace na projekt „Ak�ní plánování a vzd�lávání “  ve výši  809.808,50 K� 
• dotace na chodník Veska – ve výši 1.499.100 K� 
• dotace na chodník Dražkov -  ve výši 1.499.100 K�  
• dotace na Informa�ní systém Sezemice – ve výši 3.293.976,95 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  93.340.658,93 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 
2018 

Skute�nost 
2019 

% z 
UR 

Výdaje celkem 101.921.000,00     126.057.900,00 79.916.986,75 93.340.658,93 74% 
Provozní výdaje 85.864.000,00 101.933.800,00     63.778.635,36     73.637.544,47    73% 
Kapitálové 
výdaje 

16.057.000,00 24.124.100,00     16.138.351,39     19.703.114,46     82% 

 
 
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  

Schválený rozpo�et celkem: 80 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 80 tis. K� Pln�ní:                        44.151,00 K� 
B�žné výdaje:          80 tis. K� B�žné výdaje pln�ní:   44.151,00 K� 
Kapitálové výdaje:      0 tis. K� Kapitálové výdaje:                0,00 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: 300 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 400 tis. K� Pln�ní:                      319.181,00 K� 
B�žné výdaje:          400 tis. K� B�žné výdaje pln�ní: 319.181,00 K� 
Kapitálové výdaje:       0 tis. K� Kapitálové výdaje:                0,00 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: 5.900 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 5.900 tis. K� Pln�ní:                      5.620.686,00 K� 
B�žné výdaje:          5.900 tis. K� B�žné výdaje pln�ní: 5.620.686,00 K� 
Kapitálové výdaje:           0 tis. K� Kapitálové výdaje:                   0,00 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: 7.200 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 7.200 tis. K� Pln�ní:                    4.059.180,03 K� 
B�žné výdaje:          3.700 tis. K� B�žné výdaje:             701.364,45 K� 
Kapitálové výdaje:   3.500 tis. K� Kapitálové výdaje:   3.357.815,58 K� 
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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. 
Na investicích bylo �erpáno na úhradu výstavby parkovišt� na sídlišti Dukla. 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Schválený rozpo�et celkem: 7.000 tis. K�  
Upravený rozpo�et:   8.499,1 tis. K� Pln�ní:                       6.896.219,49 K� 
B�žné výdaje:               300 tis. K� B�žné výdaje:                 79.934,00 K� 
Kapitálové výdaje:      8.199,1 tis. K� Kapitálové výdaje:      6.816.285,49 K� 

B�žné výdaje �erpány na materiál na opravy chodník�.  
Kapitálové výdaje �erpány na výstavbu chodníku v Dražkov� a Vesce. Na tyto akce jsme 
obdrželi dotace. Dále na investicích bylo �erpáno na p�ípravné projektové práce na 
cyklostezku podél I/36 a chodník Mezi mosty.  

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

2221 Provoz ve�ejné silni�ní dopravy 

Schválený rozpo�et celkem: 750 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 750 tis. K� Pln�ní:                667.394,00 K� 
B�žné výdaje:          750 tis. K� B�žné výdaje:      667.394,00 K� 
Kapitálové výdaje:        0 tis. K� Kapitálové výdaje:          0,00 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: 200 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 200 tis. K� Pln�ní:                   62.163,00 K� 
B�žné výdaje:          140 tis. K� B�žné výdaje:          2.873,00 K� 
Kapitálové výdaje:      60 tis. K� Kapitálové výdaje:  59.290,00 K� 
�erpáno na �išt�ní kanalizace v Kladin�. 
Na investicích �erpáno na projektovou dokumentaci kanalizace v ulici Na pile.  

2333 Úpravy drobných vodních tok� 

Schválený rozpo�et celkem: 500 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 500 tis. K� Pln�ní:                   17.200,00 K� 
B�žné výdaje:          500 tis. K� B�žné výdaje:        17.200,00 K� 
Kapitálové výdaje:       0 tis. K� Kapitálové výdaje:           0,00 K� 

Na tomto paragrafu bylo rozpo�továno na opravu akvaduktu. 
�erpáno bylo na p�ípravné práce na jeho opravu.  

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: 3.215 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 3.215 tis. K� Pln�ní:                      3.210.500,00 K� 
B�žné výdaje:         3.215 tis. K� B�žné výdaje:            3.210.500,00 K� 
Kapitálové výdaje:         0 tis. K� Kapitálové výdaje:                    0,00 K� 

Na neinvesti�ní p�ísp�vek pro mate�skou školu byla vy�erpána �ástka 3.200 tis. K� a �ástka 
10,5 tis. K� na úhradu za provedený audit. 
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                     3113 Základní škola 

Schválený rozpo�et celkem: 5.972 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 10.520 tis. K� Pln�ní:                10.217.340,48 K� 
B�žné výdaje:            9.763 tis. K� B�žné výdaje:        9.696.020,48 K� 
Kapitálové výdaje:         757 tis. K� Kapitálové výdaje:    521.320,00 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. Na opravách byly z d�vodu havarijního stavu opraveny 
podhledy v t�locvi�n� a oprava st�echy p�íst�ešku. Dále byla provedena vým�na oken v zadní 
�ásti školy.   
Základní škole byla vyplacena dotace, kterou p�ijalo m�sto, jako pr�tokovou dotaci, která 
náleží p�ísp�vkové organizace ve výši 1.863 tis. K�.  
Kapitálový výdej byl vy�erpán na poslední úhradu splátky za rekonstrukci kotelny firm� EV�, 
a.s. Pardubice dle splátkového kalendá�e.  

33 – Kultura     Správce rozpo�tu: tajemnice ú�adu 
 

                     3314 �innosti knihovnické 

Schválený rozpo�et celkem:  1.414 tis. K�  
Upravený rozpo�et:  1.414 tis. K� Pln�ní:             1.152.536,74 K� 
B�žné výdaje:           1.414 tis. K� B�žné výdaje:   1.152.536,74 K� 
Kapitálové výdaje:            0 tis. K� Kapitálové výdaje:          0,00 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:  2.750 tis. K�  
Upravený rozpo�et:  3.111,5 tis. K� Pln�ní:             2.812.879,00 K� 
B�žné výdaje:           3.111,5 tis. K� B�žné výdaje:   2.812.879,00 K� 
Kapitálové výdaje:            0 tis. K� Kapitálové výdaje:           0,00 K� 

Byla provedena oprava k�íž� a oprava domu �p. 92 na Husov� nám.  a oprava k�íž�.  Na 
základ� smlouvy byl poskytnut p�ísp�vek farnímu ú�adu na opravu st�echy kostela. 

                     3319 Ostatní záležitosti kultury 

Schválený rozpo�et celkem:  500 tis. K�  
Upravený rozpo�et:  553tis. K� Pln�ní:             475.944,00 K� 
B�žné výdaje:          553 tis. K� B�žné výdaje:   475.944,00 K� 
Kapitálové výdaje:        0 tis. K� Kapitálové výdaje:        0,00 K� 

Na tomto paragrafu jsou výdaje týkající se kulturních akcí m�sta. 

 
3341 Rozhlas a televize 

Schválený rozpo�et celkem: 50 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 89 tis. K� Pln�ní:            27.512,40 K� 
B�žné výdaje:          89 tis. K� B�žné výdaje:  27.512,40 K� 
Kapitálové výdaje:     0 tis. K� Kapitálové výdaje:     0,00 K� 

Výdaje �erpány na poplatky za rozhlas, drobné opravy a poplatky OSA. 
 
 3349 Záležitosti sd�lovacích prost�edk� 

Schválený rozpo�et celkem: 400 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 400 tis. K� Pln�ní:           387.650,52 K� 
B�žné výdaje:          400 tis. K� B�žné výdaje: 387.650,52K� 
Kapitálové výdaje:        0 tis. K� Kapitálové výdaje:     0,00 K� 
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                     B�žné výdaje �erpány na náklady spojené s vydáváním Sezemických novin a knihy  
Pohlednice vypráv�jí.  

. 
3399 Záležitosti kultury - KPOZ 

Schválený rozpo�et celkem: 180 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 180 tis. K� Pln�ní:           87.575,00 K� 
B�žné výdaje:          180 tis. K� B�žné výdaje: 87.575,00 K� 
Kapitálové výdaje:       0 tis. K� Kapitálové výdaje:    0,00 K� 

B�žné výdaje jsou �erpány pro komisi proob�anské záležitosti (vítání ob�ánk�, životní jubilea, 
koncert).  
 

                    3412 Sportovní za�ízení 

Schválený rozpo�et celkem: 950 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 950 tis. K� Pln�ní:                  498.751,00 K� 
B�žné výdaje:         450 tis. K� B�žné výdaje:        450.000,00 K� 
Kapitálové výdaje:   500 tis. K� Kapitálové výdaje     48.751,00 K� 
�erpáno dle uzav�ené ve�ejnoprávní smlouvy s TJ Spartak o poskytnutí p�ísp�vku na opravu 
sociálního za�ízení na h�išti. 
Kapitálový výdej byl rozpo�tovou zm�nou upraven na nákup komponentu d�tského h�išt�, tzv. 
houpa�ka hnízdo.  
 
 3419 Ostatní t�lovýchovná �innost 

Schválený rozpo�et celkem: 500 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 500 tis. K� 
B�žné výdaje:         500 tis. K� 
Kapitálové výdaje:       0 tis. K� 

Pln�ní:             474.000,00 K� 
B�žné výdaje:  474.000,00  K� 
Kapitálové výdaje:       0,00 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: 500 tis. K� Pln�ní:              278.791,05 K� 
B�žné výdaje:          500 tis. K� B�žné výdaje:    278.791,05 K� 
Kapitálové výdaje:        0 tis. 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: 880 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 1.280 tis. K� Pln�ní:                     834.986,36 K� 
B�žné výdaje:          1.280 tis. K� B�žné výdaje:           834.986,36 K� 
Kapitálové výdaje:          0 tis. K� Kapitálové výdaje:               0,00 K� 

B�žné výdaje použity na provoz a opravy byt� ve vlastnictví m�sta.  
 
3631 Ve�ejné osv�tlení 

Schválený rozpo�et celkem: 1.400 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 1.400 tis. K� Pln�ní:                943.353,52 K� 
B�žné výdaje:          1.399 tis. K� B�žné výdaje:      942.353,52 K� 
Kapitálové výdaje:          1 tis. K� Kapitálové výdaje:   1.000,00 K� 

B�žné výdaje použity na provoz, údržbu a opravy ve�ejného osv�tlení. Byla nakoupena další 
váno�ní výzdoba. Investi�ní prost�edky byly uhrazeny za p�evod infrastruktury v obci Po�aply. 

3632 Poh�ebnictví 
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Schválený rozpo�et celkem: 85 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 85 tis. K� Pln�ní:           70.844,00 K� 
B�žné výdaje:          85 tis. K� B�žné výdaje: 70.844,00 K� 
Kapitálové výdaje:     0 tis. K� Kapitálové výdaje:    0,00 K� 
�erpáno na údržbu h�bitova. 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 

Schválený rozpo�et celkem: 10.380 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 10.940,5 tis. K� Pln�ní:                 8.471.731,61 K� 
B�žné výdaje:            7.580,5 tis. K� B�žné výdaje:       6.502.102,61 K� 
Kapitálové výdaje:      3.360 tis. K� Kapitálové výdaje: 1.969.629,00 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 nebylo �erpáno na výkupy pozemk�. Bylo investováno do dopravních 
prost�edk� – nákup valníku Jamper a dokoupeno p�íslušenství k víceú�elovému stroji 
(cisterna, p�íkopové rameno, sypa�..). 
 
3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje 

Návrh rozpo�tu celkem: 20 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 20 tis. K� Pln�ní:               17.968,50 K� 
B�žné výdaje:          20tis. K� 
Kapitálové výdaje      0 tis. K� 

B�žné výdaje:     17.968,50 K� 
Kapitálové výdaje:        0,00 K� 

            B�žné výdaje �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:               90.013,12 K� 
B�žné výdaje:          400 tis. K� B�žné výdaje:     90.013,12 K� 
Kapitálové výdaje:        0 tis. K� Kapitálové výdaje:       0,00 K� 
�erpáno na správu digitálních map.  

37 – Ochrana životního prost�edí Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP 
 

                     3722 Sb�r a svoz komunálního odpadu 

Návrh rozpo�tu celkem: 3.200 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 3.200 tis. K� Pln�ní:              2.989.143,08 K� 
B�žné výdaje:          3.200 tis. K� B�žné výdaje:    2.989.143,08 K� 
Kapitálové výdaje:           0 tis. K� Kapitálové výdaje:            0,00 K� 

B�žné výdaje jsou použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu. 

                     3723 Sb�r a svoz ostatních odpad� 

Návrh rozpo�tu celkem: 980 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 980 tis. K� Pln�ní:             953.108,17 K� 
B�žné výdaje:          980 tis. K� B�žné výdaje:   953.108,17 K� 
Kapitálové výdaje:       0 tis. K� Kapitálové výdaje:        0,00 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: 160 tis. K� Pln�ní:            158.611,64 K� 
B�žné výdaje:          160 tis. K� B�žné výdaje:  158.611,64 K� 
Kapitálové výdaje:        0 tis. K� Kapitálové výdaje:       0,00 K� 
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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: 290 tis. K� Pln�ní:           290.993,22 K� 
B�žné výdaje:          290 tis. K� B�žné výdaje: 290.993,22 K� 
Kapitálové výdaje:       0 tis. K� Kapitálové výdaje:      0,00 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: 3.000 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 5.200 tis. K� Pln�ní:                  4.230.021,47 K� 
B�žné výdaje:          2.000 tis. K� 
Kapitálové výdaje:    3.200 tis. K� 

B�žné výdaje:        1.796.868,67 K� 
Kapitálové výdaje: 2.433.152,80 K� 

B�žné výdaje byly �erpány na údržbu zelen� na ve�ejných plochách a terénní úpravy parku 
Mlyná�ka. 
Na investicích je �erpáno na výstavbu workoutového h�išt�.  

43 – Sociální pé�e a pomoc Správce rozpo�tu: vedoucí OSMŽP, místostarosta 
 

                     4351 D�m s pe�ovatelskou službou 

Návrh rozpo�tu celkem: 1.300 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 2.000 tis. K� Pln�ní:              1.876.739,73 K� 
B�žné výdaje:          2.000 tis. K� B�žné výdaje:    1.876.739,73 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. Vyšší náklady za opravy n�kterých balkon� a byt� byly upraveny 
rozpo�tovou zm�nou. 

4356 Centra denních služeb 

Návrh rozpo�tu celkem: 250 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 150 tis. K� Pln�ní:            43.488,92 K� 
B�žné výdaje:         150 tis. K� B�žné výdaje: 43.488,92 K� 
Kapitálové výdaje:       0 tis. K� Kapitálové výdaje:    0,00 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 2018, vyú�tování  I. 
pololetí 2019 a uhrazena záloha na II. pololetí 2019. 
 

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� 
Kapitálové výdaje:        0 tis. K� Kapitálové výdaje:  0 K� 

Rozpo�tované prost�edky na mimo�ádné události – povodn�, kalamity. Nebylo �erpáno. 

53 – Ochrana majetku   Správce rozpo�tu: starosta m�sta 
 

                     5311 M�stská policie 

Návrh rozpo�tu celkem: 4.900 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 5.020 tis. K� Pln�ní:                4.285.954,90 K� 
B�žné výdaje:          5.020 tis. K� B�žné výdaje:     4.285.954,90 K� 
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Kapitálové výdaje:           0 tis K� Kapitálové výdaje:         0 K� 
B�žné výdaje byly použity na provoz m�stské policie. 

55 – Požární ochrana   Správce rozpo�tu: místostarosta m�sta 
 

                    5512 Požární ochrana – dobrovolná �ást 

Návrh rozpo�tu celkem: 575 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 671,9 tis. K� Pln�ní:              653.279,87 K� 
B�žné výdaje:          671,9 tis. K� B�žné výdaje:   653.279,87 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: 821 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 821 tis. K� Pln�ní:              555.264,12 K� 
B�žné výdaje:          821 tis. K� 
Kapitálové výdaje:        0 tis. K� 

B�žné výdaje:   555.264,12 K� 
Kapitálové výdaje:        0,00 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: 3.429 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 3.429 tis. K� Pln�ní:             3.234.830,00 K� 
B�žné výdaje:          3.429 tis. K� 
Kapitálové výdaje:           0 tis. K� 

B�žné výdaje:   3.234.830,00 K� 
Kapitálové výdaje:           0,00 K� 

B�žné výdaje použity na �innost samosprávy – na odm�ny �len�m zastupitelstva.  
 
                     6117 Volby do Evropského parlamentu 

Návrh rozpo�tu celkem: 0 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 232 tis. K� Pln�ní:              216.404,00 K� 
B�žné výdaje:         232 tis. K� B�žné výdaje:   216.404,00 K� 

Na konání voleb do Evropského parlamentu obdrželo m�sto dotaci, která nebyla pln� 
vy�erpána. V rámci záv�re�ného vyú�tování dotací, byla v m�síci únoru provedena vratka 
nevy�erpaných prost�edk�. 
 

                     6149 Ostatní všeobecná vnit�ní správa 

Návrh rozpo�tu celkem: 0  
Upravený rozpo�et: 1.532,6 tis. K� Pln�ní:            1.470.416,00 K� 
B�žné výdaje:          1.532,6 tis. K� 
Kapitálové výdaje:              0 tis. K�                            

B�žné výdaje:  1.470.416,00 K� 
Kapitálové výdaje:         0,00 K� 

                     Paragraf pro 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 další �ást p�ijaté dotace.  

 

                     6171 �innost místní správy 

Návrh rozpo�tu celkem: 16.867 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 21.457 tis. K� Pln�ní:                19.105.304,05 K� 
B�žné výdaje:         16.960 tis. K� 
Kapitálové výdaje:     4.497 tis. K�                            

B�žné výdaje:      14.609.433,46 K� 
Kapitálové výdaje: 4.495.870,59 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 
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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 osobního vozidla, vybudování klimatizace a z dotace na 
Informa�ní systém m�sta Sezemice uhrazen software a elektronická ú�ední deska. 

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

6320 Pojišt�ní nespecifikované 

Návrh rozpo�tu celkem: 250 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 250 tis. K� Pln�ní:            130.743,00 K� 
B�žné výdaje:         250 tis. K� B�žné výdaje: 130.743 ,00 K� 

B�žné výdaje �erpány na pojišt�ní majetku. 
 

                     6310 Obecné výdaje 

Návrh rozpo�tu celkem: 75 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 75 tis. K� Pln�ní:           71.850,74 K� 
B�žné výdaje:    75 tis. K� B�žné výdaje: 71.850,74 K� 

B�žné výdaje byly �erpány na služby pen�žních ústav� (bankovní poplatky). 
 
6399 Úhrada dan� právnických osob – za obce 

Návrh rozpo�tu celkem: 4.100 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 5.260 tis. K� Pln�ní:             5.222.912,00 K� 
B�žné výdaje:          5.260 tis. K� B�žné výdaje:   5.222.912,00 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�. 
 
6402 Finan�ní vypo�ádání let minulých 

Návrh rozpo�tu celkem: 0 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 113,3 tis. K� Pln�ní: 113.042,20 K� 

Vratka nevy�erpaných dotací na volby.  
 
6409 Ostatní �innosti - rezerva 

Návrh rozpo�tu celkem: 10.098 tis. K�  
Upravený rozpo�et: 16.065,3 tis. K� Pln�ní: 0 K� 

Jedná se o rozpo�tovanou rezervu. 
 
 
4. FINANCOVÁNÍ ROZPO�TU M�STA 

Rozdíl p�íjm� inkasovaných v roce 2019 a výdaj� vydaných v roce 2019 (saldo hospoda�ení 
rozpo�tu m�sta v roce 2019) ve výši 5.796.514,29 K� zvýšily vykazované a níže popsané 
operace financování. 

4.1. Financování – vlastní zdroje  
tj. (-) použití prost�edk� minulých let, (-) splátka dluh�, (+) p�ijetí úv�ru 
 
Použití p�ebytku m�sta z roku 2018    (-) 5.796.5 tis. K� 
V hospoda�ení rozpo�tu m�sta byl p�ebytek v malé výši využit na operace finan�ního 
vypo�ádání za rok 2019. 
       
Splátka úv�ru                        (-)   0 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 
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• 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� �. 1/2017. 
 
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� �. 1/2017. 

Tvorba Fondu údržby a oprav v roce 2019: 

 P�íjem Výdej 
P�ijaté splátky p�j�ek 0  
Úroky 555,08  
P�íjmy celkem 555,08  
Výdaje celkem  1.001.868,00 

Poskytnuté p�j�ky   
P�evod na term.vklad  1.001.000,00 
Bankovní poplatky  868,00 

 
Stav na bankovním ú�tu k 1.1.2019            1.290.013,04 
P�íjem                                                                      555,08 
Výdej                                                              1.001.868,00 
Stav na bankovním ú�tu k 31.12.2019           288.700,12 

 

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�Ú. 
 

r. 2019 
Po�áte�ní 

stav P�íjem + �erpání - Kone�ný 
stav 

 201.751,91    
P�íjmy celkem  600.149,66   
P�ísp�vek z rozpo�tu  600.000,00   
Úroky  149,66   
Výdaje celkem   465.800,00  
• Kulturní a rekrea�ní �innost    128.511,00  
• P�ísp�vek na ob�dy   253.135,00  
• Penzijní p�ipojišt�ní   75.000,00  
• P�ísp�vky na jubilea   8.000,00  
• Bankovní poplatky   1.154,00 336.101,57 
 
Pro Sociální fond byl z�ízen ú�et prost�edk� �. 107-1205462369/0800. 
Kone�ný stav finan�ních prost�edk� k 31. 12. 2019 je ve výši 336.101,57 K�. 
Doporu�ujeme schválit hospoda�ení sociálního fondu za rok 2019 a p�evést z�statek 
sociálního fondu na rok 2020. 

 

5.3. Fond rezervní 
M�sto již delší období netvo�í fond rezervní. Na tomto ú�tu probíhají pouze platby 
bankovních poplatk� a úroky. 
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r. 2019 Po�áte�ní 
stav P�íjem + �erpání - Kone�ný 

stav 
 10.785,44    
P�íjmy celkem  10,73   
Úroky  10,73   
Výdaje celkem   480,00  
Bankovní poplatky   480,00 10.316,17 
 
6. FINAN�NÍ VYPO�ÁDÁNÍ 

Finan�ní vypo�ádání �ešilo operace, které se týkaly hospoda�ení roku 2019, 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. 1028/2020 OF ze dne 08.01.2020 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. Jednalo se o dotaci pro 
hasi�e, pro mate�skou školu a dotaci na p�ípravu s�ítání lidu, dom� a byt� v r. 2021. Všechny 
tyto dotace byly v celé �ástce vy�erpány. Dále byla vyú�tována dotace na volby do 
Evropského parlamentu a v m�síci únoru 2020 jsme do státního rozpo�tu vrátili nevy�erpané 
prost�edky ve výši 15.596,00 K�. 

 

6.2. P�ehled dotací 

Dotac
e 

Ú�elový 
znak 

Ukazatel Poskytnuto Použito Vypo�ádání 

4111 98348 Volby do Evropského parlamentu 232.000,00   216.404,00 -15.596,00 
4111 98018 S�ítání lidu, dom� a byt� 22.540,00 22.540,00 0 
4111  celkem 254.540,00 238.940,00 -15.596,00 
4112  Výkon státní správy 2.745.400,00   2.745.400,00 0 
4116 13101 Ú�ad práce – ve�ejn� prosp�šné pr.       187.776,00        187.776,00  0 
4116 13013 Dotace „Ak�ní vzd�lávání“ 809.805,50 809.808,50 0 
4116 34002 Dotace oprava památek – �p. 92 100.000,00 100.000,00 0 
4116 33063 Dotace pro p�ísp�vkové organizace 1.862.831,00 1.862.831,00 0 
4116 14004 Dotace na �innost jednotky hasi�� 42.849,00 42.849,00 0 
4116 29027 Dotace na opravu k�íže Kladina 137.252,00 137.252,00 0 
4116 29027 Dotace na opravu k�íže Lukovna 93.863,00 93.863,00 0 
4116 17015 Dotace na IS Sezemice 5.740,50 5.740,50 0 
4116 17016 Dotace na IS Sezemice 97.588,50 97.588,50 0 
4116  Celkem 4116 3.337.708,50 3.337.708,50 0 

4122  Dotace z kraje na zásahové obleky 
pro hasi�e 54.000,00 54.000,00 0 

4122  Oprava k�ížku ul. Ke k�ížku 30.000,00 30.000,00 0 
4122  Celkem 84.000,00 84.000,00 0 

4121  P�ísp�vek od obcí dle ve�ej. smluv 
    

1.752.204,00     1.752.204,00 0 

4216 17969 Dotace chodník Dražkov, Veska 2.998.200,00 2.998.200,00 0 
4216 17968 Dotace Informa�ní systém  193.763,35 193.763,35 0 
4216 17969 Dotace Informa�ní systém 3.293.976,95 3.293.976,95 0 
4216  Cekem 4216 6.485.940,30 6.485.940,30  

  Celkem 14.659.792,80 14.644.196,80 -15.596,00 
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U položky dotace 4121 je p�íjem od obcí dle ve�ejnoprávních smluv na výkon m�stské policie 
ve výši 1.551.204 K�, p�íjem od obcí dle ve�ejnoprávních smluv na výkon agendy p�estupky 
131.000 K� a 70.000 K� p�íjem od obce Kun�tice na provoz základní školy. 
 
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. 

 
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 114.093,42 K� a požádala o                
                     rozd�lení tohoto hospodá�ského výsledku takto:  

• do fondu odm�n p�evést �ástku          57.047,00 K� 
• do fondu rezervního p�evést �ástku    57.046,42 K�   

 
Rada m�sta schválila hospoda�ení základní školy a rozd�lení hospodá�ského výsledku na 
svém zasedání 20.05.2020. 

7.2. Hospoda�ení Mate�ské školy Sezemice, okres Pardubice 

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 711.850,71 K� a požádala o                                 
                     rozd�lení hospodá�ského výsledku takto:  

• do fondu odm�n p�evést �ástku               60.000,00 K� 
• do fondu rezervního p�evést �ástku       651.850,71 K�   

 
Rada m�sta schválila hospoda�ení mate�ské školy a rozd�lení hospodá�ského výsledku na 
svém zasedání 20.05.2020. 

 
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 2019 spl�uje 
s dostate�nou rezervou podmínky zajišt�ní dobré finan�ní situace m�sta stanovené EIB. 
 
Finan�ní ukazatele v letech 2014 – 2019 
 Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Ukazatel dluhové služby v % 5,19     0 1,47 3,58 4,06 2,25 

 
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 
(zpráva z kontroly p�ísp�vkových organizacích bude zaslána elektronicky) 
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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 2019 bylo zahájeno v zá�í 2019 a bylo zakon�eno 
záv�re�ným vyhodnocením dne 24.03.2020. 

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.. 
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P�ezkoumání se uskute�nilo ve dnech:  
23. zá�í 2019 jako Díl�í p�ezkoumání 
od 23. b�ezna 2020 do 24. b�ezna 2020 jako Kone�né p�ezkoumání 
�

�

P�ezkoumání hospoda�ení  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona 
�. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a v souladu se zákonem 
�. 420/2004 Sb., o p�ezkoumávání hospoda�ení územních samosprávných celk� 
a dobrovolných svazk� obcí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a bylo zahájeno dne 8. 8. 2019 

Krajským ú�adem Pardubického kraje doru�ením písemného oznámení. 

 

P�ezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

1. Díl�í p�ezkoumání bylo vykonáno na ú�adu m�sta dne 23. 9. 2019 
2. Kone�né p�ezkoumání bylo vykonáno na dálku od 23.03.2020 do 24.03.2020 

 

P�ezkoumání vykonali: 

- kontrolor pov��ený �ízením p�ezkoumání: Helena Lacušová 

- kontrolo�i: 
- Ing. Ivana Bedna�íková dne 23. 9. 2019 
- Marcela Blažková 

 
Pov��ení k p�ezkoumání ve smyslu § 5 �. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona �. 255/2012 

Sb. vydal Krajský ú�ad Pardubického kraje dne 3. 7. 2019.   

 

P�ezkoumání bylo vykonáno výb�rovým zp�sobem. 

 

P�i p�ezkoumání byli p�ítomni:     Martin Stan�k -       starosta 

Romana Vohradníková - vedoucí finan�ního odboru 
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P�edm�t p�ezkoumání: 

P�edm�tem p�ezkoumání hospoda�ení jsou oblasti hospoda�ení uvedené v § 2 odst. 1 

a 2 zákona �. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

P�i posuzování jednotlivých právních úkon� se vychází ze zn�ní právních p�edpis� 

platných ke dni uskute�n�ní tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona �. 420/2004 Sb. nebyly p�edm�tem p�ezkoumání 
údaje, na které se vztahuje povinnost ml�enlivosti podle da�ového �ádu.  

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl u�in�n dne 24. 3. 2020. 
 

A.  Výsledek díl�ích p�ezkoumání 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v pr�b�hu díl�ích p�ezkoumání za 2019 

nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky. 

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky 

P�i p�ezkoumání hospoda�ení nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky. 

 

B.  Oblasti p�ezkoumání, u kterých nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky  

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona �. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v 

�len�ní podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:  

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pln�ní p�íjm� a výdaj� rozpo�tu v�etn� pen�žních operací, 
týkajících se rozpo�tových prost�edk�  

- p�ezkoumán: Ano 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finan�ní operace, týkající se tvorby a použití pen�žních 
fond�  

- p�ezkoumán: Ano 

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské �innosti územního celku  

- p�ezkoumán: Ano 

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) pen�žní operace, týkající se sdružených prost�edk� 
vynakládaných na základ� smlouvy mezi dv�ma nebo více územními celky, anebo na 
základ� smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami  

- p�ezkoumán: Ano 

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finan�ní operace, týkající se cizích zdroj� ve smyslu 
právních p�edpis� o ú�etnictví  

- p�ezkoumán: Ano 

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospoda�ení a nakládání s prost�edky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prost�edky ze zahrani�í poskytnutými na základ� 
mezinárodních smluv  

- p�ezkoumán: Ano 
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7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyú�tování a vypo�ádání finan�ních vztah� ke státnímu 
rozpo�tu, k rozpo�t�m kraj�, k rozpo�t�m obcí, k jiným rozpo�t�m, ke státním fond�m a 
k dalším osobám  

- p�ezkoumán: Ano 

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospoda�ení s majetkem ve vlastnictví 
územního celku  

- p�ezkoumán: Ano 

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospoda�ení s majetkem státu, s nímž 
hospoda�í územní celek  

- p�ezkoumán: Ano 

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskute��ování ve�ejných zakázek, s výjimkou 
úkon� a postup� p�ezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního p�edpisu  

- p�ezkoumán: Ano 

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazk� a nakládání s nimi  

- p�ezkoumán: Ano 

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ru�ení za závazky fyzických a právnických osob  

- p�ezkoumán: Ano 

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých v�cí ve prosp�ch 
t�etích osob  

- p�ezkoumán: Ano 

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) z�izování v�cných b�emen k majetku územního celku  

- p�ezkoumán: Ano 

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) ú�etnictví vedené územním celkem  

- p�ezkoumán: Ano 

16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ov��ení pom�ru dluhu územního celku k pr�m�ru jeho 
p�íjm� za poslední 4 rozpo�tové roky podle právního p�edpisu upravujícího rozpo�tovou 
odpov�dnost  

- p�ezkoumán: Ano 
 

C.  Pln�ní opat�ení k odstran�ní nedostatk� zjišt�ných v p�edchozích letech 

C.I.  P�i p�ezkoumání hospoda�ení územního celku v p�edchozích letech 

nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky. 

D.  Záv�r z p�ezkoumání hospoda�ení za rok 2019 

 
D.I.  P�i p�ezkoumání hospoda�ení m�sta za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona �. 

420/2004 Sb.  

� nebyly zjišt�ny chyby a nedostatky. 

�  
D.II.  Upozorn�ní na p�ípadná rizika, která lze dovodit ze zjišt�ných chyb 

a nedostatk�, která mohou mít negativní dopad na hospoda�ení územního celku 

v budoucnu: 
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P�i p�ezkoumání hospoda�ení nebyla zjišt�na žádná závažná rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospoda�ení územního celku v budoucnosti. 

 
D.III. Pom�rové ukazatele zjišt�né p�i p�ezkoumání hospoda�ení: 

 
a) podíl pohledávek na rozpo�tu územního celku  .....................................  1,02 % 
b) podíl závazk� na rozpo�tu územního celku  ..........................................  2,42 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......  7,38 % 
 

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpo�tové odpov�dnosti 

 

Dluh m�sta Sezemice nep�ekro�il 60% pr�m�ru jeho p�íjm� za poslední 4 rozpo�tové 
roky podle právního p�edpisu upravujícího rozpo�tovou odpov�dnost. 
 

 

D.V. Ostatní sd�lení pro p�ezkoumávaný územní celek 

 
 
Sezemice dne 24. b�ezna 2020 
 
Jména a podpisy kontrolor� zú�astn�ných na p�ezkoumání hospoda�ení: 

 

Helena Lacušová 
…………………………………………. 
kontrolor pov��ený �ízením p�ezkoumání 

 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pov��eného �ízením 

p�ezkoumání 
 
 

  
Marcela Blažková 

…………………………………………. 
kontrolor 

 
 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 
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Tato zpráva o výsledku p�ezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení a je možno ke zjišt�ní v ní 
uvedeném podat písemné stanovisko ve lh�t� do 15 dn� ode dne p�edání zprávy 
kontrolorovi pov��enému �ízením p�ezkoumání. Kone�ným zn�ním zprávy se stává 
tento návrh okamžikem marného uplynutí lh�ty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona 
�. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pov��enému �ízením 
p�ezkoumání. Kontrolor pov��ený �ízením p�ezkoumání m�že v od�vodn�ném p�ípad� 
stanovit lh�tu delší, 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, p�i�emž se jeden stejnopis p�edává statutárnímu 
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do p�íslušného spisu 
Krajského ú�adu Pardubického kraje, 

-  p�i kontrolované agend� bylo zjišt�no, že ve sledovaném období bylo uplatn�no celkem 
0 požadavk� dle zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím,  

- nedílnou sou�ástí zprávy je seznam dokument� využitých p�i p�ezkoumání a uvedených 
v p�íloze, 

- s obsahem zprávy o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení Sezemice o po�tu 16 stran byl 
seznámen a její stejnopis p�evzal   Martin Stan�k  

 
 
 
V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupc� ÚSC, nehospoda�il s majetkem 

státu, neru�il svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a 
nemovitý majetek, neuzav�el nájemní smlouvu a smlouvu o výp�j�ce týkající se nemovitého 
majetku, smlouvu o p�ijetí nebo poskytnutí úv�ru nebo p�j�ky,  smlouvu o p�evzetí dluhu 
nebo ru�itelského závazku, smlouvu o p�istoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil 
ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskute�nil majetkové vklady. Územní celek uskute�nil 
pouze ve�ejné zakázky malého rozsahu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
�

��������	�
������
����
���
��
����������
����
� �!
!�"
��!�
�#�����
$%�������������%�&'��������(���)��*



#"���

 
Pou�ení: 

 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona �. 420/2004 Sb. 

povinen p�ijmout opat�ení k náprav� chyb a nedostatk� uvedených v této zpráv� o výsledku 
p�ezkoumání hospoda�ení a podat o tom písemnou informaci p�ezkoumávajícímu orgánu, 
a to nejpozd�ji do 15 dn� po projednání této zprávy spolu se záv�re�ným ú�tem v orgánech 
územního celku. 

 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona �. 420/2004 Sb., povinen 

v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lh�tu, ve které podá 
p�íslušnému p�ezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o pln�ní p�ijatých opat�ení, a v této 
lh�t� p�íslušnému p�ezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 

 

Nespln�ním t�chto povinností se územní celek dopustí p�estupku podle ustanovení § 14 
odst. 1 písm. b) a c) zákona �. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení 
§ 14 odst. 2 zákona �. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 K�. 

 
 
 

Martin Stan�k 
…………………………………………. 

starosta m�sta 
 

…………………………………………. 
podpis starosty m�sta 

 

Romana Vohradníková 
…………………………………………. 

vedoucí finan�ního odboru 
 

 
 

…………………………………………. 
podpis vedoucí finan�ního odboru 

 
  

 

P�evzal: 
 
Sezemice dne 24. b�ezna 2020 
 

Martin Stan�k 
………………………………………….. 

starosta m�sta 
………………………………………….. 

podpis starosty m�sta 
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P�íloha ke zpráv� o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení za rok 

2019.  
 
Ozna�ení všech doklad� a jiných materiál� využitých p�i p�ezkoumání: 

 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpo�tu Návrh rozpo�tu na rok 2019 byl zve�ejn�n na ú�ední desce od 16. 11. 

2018 do 3. 12. 2018 také v elektronické podob� 
Rozpo�tová opat�ení RO �. 1 schváleno usnesením ZM ze dne 5. 3. 2019 - zve�ejn�no od 

11. 3. 2019 
RO �. 2 schváleno usnesením ZM ze dne 11. 4. 2019 - zve�ejn�no od 
17. 4. 2019 
RO �. 3 schváleno usnesením ZM ze dne 4. 6. 2019 - zve�ejn�no od 
10. 6. 2019 
RO �. 4 schváleno usnesením ZM ze dne 3. 9. 2019 - zve�ejn�no od 
16. 9. 2019 
 
Zm�ny rozpo�tu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení pln�ní 
rozpo�tu FIN 2-12 M ke dni 31. 8. 2018 ve schválené výši. 
pravomoc RM schválená usnesením ZM �. Z/12/2/2018 ze dne 3. 12. 
2018.  
RO �. 5 schváleno usnesením ZM ze dne 3. 12. 2019 - zve�ejn�no od 
9. 12. 2019 

Schválený rozpo�et Rozpo�et obce na r. 2019 byl schválen usnesením ZM ze dne 3. 12. 
2018 usn. �. Z/13/2/2018 jako schodkový v p�íjmové �ásti ve výši 73 
137 000,- K�, ve výdajové �ásti ve výši 101 921 000,- K�, schodek 
rozpo�tu byl kryt rozpo�tovými prost�edky minulých let (pol. 8115) ve 
výši 31 000 000,- K� a splátky p�j�ek (pol. 8124) ve výši -2 216 000,- 
K�. 
Rozpo�et byl zanesen do výkazu pro hodnocení pln�ní rozpo�tu Fin 2-
12 M ve schválené výši. 
Schválený rozpo�et byl v úplném zn�ní zve�ejn�n na internetových 
stránkách obce od 17. 12. 2018. 

Stanovení závazných 
ukazatel� z�ízeným 
organizacím 

P�ísp�vek na provoz p�ísp�vkových organizací - MŠ Pohádka ve výši 
3.200.000,- K� pro ZŠ Sezemice ve výši 5.200.000,- K� byly 
schváleny usnesením ZM ze dne 3. 12. 2018 v rámci rozpo�tu m�sta 
na r. 2019. 
Oznámeno z�izovatelem sd�lením Závazných ukazatel� na r. 2019 ze 
dne 12. 12. 2018 
Ke dni 31. 8. 2019 a 31. 12. 2019 nebyly závazné ukazatele zm�n�ny. 

St�edn�dobý výhled 
rozpo�tu 

na roky 2016 - 2020 - schválen ZM dne 3. 12. 2014 - zve�ejn�n od 17. 
3. 2017 
sestaven na r. 2021 - 2022, návrh st�edn�dobého výhledu rozpo�tu 
zve�ejn�n na internetových stránkách obce od 16. 11. 2018 do 3. 12. 
2018, schválen usnesením ZM �. Z/14/2/2018 ze dne 3. 12. 2018. 
schválený dokument zve�ejn�n na internetových stránkách obce od14. 
12. 2018. 
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Záv�re�ný ú�et návrh záv�re�ného ú�tu zve�ejn�n na ú�ední desce i na internetových 
stránkách m�sta v zákonném termínu 15 dn� v rozmezí od 17. 5. 2019 
do 4. 6. 2019, projednán v�. zprávy o výsledku p�ezkoumání 
hospoda�ení obce za r. 2018, celoro�ní hospoda�ení m�sta a záv�re�ný 
ú�et schválen usnesením ZM �. Z/22/3/2019 ze dne 4. 6. 2019 bez 
výhrad 
schválený záv�re�ný ú�et v úplném zn�ní v�. zprávy o výsledku 
p�ezkoumání hospoda�ení obce za r. 2018 byl zve�ejn�n na 
internetových stránkách m�sta od 10. 6. 2019  

Bankovní výpis výpis z úv�rového ú�tu vedeného u �SOB - �. ú�tu 275459961/0300 
ke dni 30. 6. 2019 
Z�statek úv�rového ú�tu souhlasí se z�statkem rozvahového ú�tu 451 
ke dni 30. 6. 2019 - bez rozdíl�. 
 
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �SOB - �. ú�tu 275354967/0300 ke 
dni 30. 6. 2019 
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �NB - �. ú�tu 94-10719561/0710 ke 
dni 28. 6. 2019 
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �S, a.s. - �. ú�tu 1205462369/0100 
ke dni 30. 6. 2019 
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �S, a.s. - �. ú�tu 107-
1205462369/0100 ke dni 30. 6. 2019 
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �S, a.s. - �. ú�tu 1222-
1205462369/0100 ke dni 30. 6. 2019 
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �S, a.s. - �. ú�tu 182-
1205462369/0100 ke dni 30. 6. 2019  
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �S, a.s. - �. ú�tu 19-
1205462369/0100 ke dni 30. 6. 2019 
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �S, a.s. - �. ú�tu 27-
1205462369/0100 ke dni 30. 6. 2019   
výpis z b�žného ú�tu vedeného u �S, a.s. - �. ú�tu 30031-
1205462369/0100 ke dni 30. 6. 2019 
Z�statky b�žných ú�t� souhlasily se z�statkem rozvahových ú�t� 231, 
236 a  ke dni 30. 6. 2019.  

Dohoda o hmotné 
odpov�dnosti 

ze dne 1. 2. 2016 - referentka  
ze dne 2. 1. 2013 - asistentka 

Evidence poplatk� P�edpis poplatku ze ps� a za svoz TKO na r. 2019 byl zaú�tován 
dokladem 330001 ze dne 2. 1. 2019. 
Evidence dle jednotlivých poplatník� byla zavedena v programu Ginis 
Express.   

Faktura došlé faktury v �íselné �ad� 301 - 450 v�etn� ú�tování p�edpis� a 
p�ípravy úhrad   

Hlavní kniha ke dni 31. 12. 2019 
Inventurní soupis 
majetku a závazk� 

Plán inventur na rok 2019 schválený usnesením RM dne 20. 11. 2019 
v�etn� jmenování inventariza�ní komise 
Proškolení inventariza�ní komise ze dne 10. 12. 2019  
Inventariza�ní zpráva za rok 2019 ze dne 31. 1. 2020 bez 
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inventariza�ních rozdíl�  
inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 ú�t� 331, 336, 337, 342, 451, 
231, 022 a 088 
zahájena 2. 1. 2020 a ukon�ena 31. 1. 2020 

Kniha došlých faktur za rok 2019 vedena v programu GORDIC - KDF v �íselné �ad� 1 - 895 
Kniha odeslaných 
faktur 

za rok 2019 vedena programem GORDIC - KOF v �. �ad� 19001 - 
19130 

Mzdová agenda vedena programem VEMA  
Odm��ování �len� 
zastupitelstva 

Usnesením ZM ze dne schváleny usnesením ZM ze dne 3. 12. 2018 od 
1. 1. 2019 - soub�h 3 funkcí schválen 
Uvoln�nému starostovi a místostarostovi m�sta byla odm�na 
stanovena v souladu s na�ízením vlády �. 37/2003 Sb., ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� s ú�inností od 1. 1. 2019. 
Usnesením ZM dne 14. 4. 2019 schválena mimo�ádná odm�na �lenu 
ZM 
Ov��eno na mzdové listy za období 01 - 8/2019. 
 
Po�et zastupitel�: 15 
Po�et obyvatel k 1. 1. 2018: 3664 

Pokladní doklad pokladní doklady �. 2147 - 2357 za �ervenec až srpen v p�íjmové 
pokladn� 
pokladní doklady �. 236 - 299 za �erven ve výdajové pokladn� 

Pokladní kniha 
(deník) 

pokladní deníky p�íjmové a výdajové pokladny za období 06 a 
07/2019 
 
Z�statek pokladní hotovosti uvedeny v pokladních denících souhlasil 
se z�statkem rozvahového ú�tu 261 ke dni 31. 12. 2019. 

P�íloha rozvahy p�edložena k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019 
Rozvaha p�edložena k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019 
Ú�etní deník p�edložen za 01-06/2019 
Ú�etní doklad ú�etní doklady k bankovním výpis�m �. 210042 - 210086 k ú�tu u �s. 

spo�itelny 27-1205462369 za 04-06/2019, v�etn� ú�tování 
Ú�tový rozvrh za rok 2019 
Výkaz pro hodnocení 
pln�ní rozpo�tu 

p�edložen ke dni 30. 6. 2019, 31. 8. 2019 a 31. 12. 2019 
závazné ukazatele dodrženy 

Výkaz zisku a ztráty p�edložen k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019 
výsledek hospoda�ení m�sta Sezemice za rok 2018 ve výši 
9.388.179,84 K� byl proú�tován na ú�et 432 dokladem �. 600035 ze 
dne 30. 6. 2019 

Rozvaha z�ízených 
p�ísp�vkových 
organizací 

ZŠ Sezemice a MŠ Pohádka Sezemice sestavené ke dni 31. 12. 2018 a 
30. 6. 2019 

Výkaz zisku a ztráty 
z�ízených 
p�ísp�vkových 
organizací 

ZŠ Sezemice a MŠ Pohádka Sezemice sestavené ke dni 31. 12. 2018 a 
30. 6. 2019 
 
Výsledky hospoda�ení p�ísp�vkových organizací byly schváleny 
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usnesením RM �. R/72/11/2019 ze dne 22. 5. 2019 - ZŠ Sezemice ve 
výši 553.285,43 K� - p�evedeno ve výši 300.285,43 K� do rezervního 
fondu, ve výši 253.000,- K� do fondu odm�n a MŠ Pohádka Sezemice 
ve výši 138.414,31 K� - p�evedeno ve výši 88.414,31 K� do 
rezervního fondu, ve výši 50.000,- K� do fondu odm�n - ov��eno na 
p�ílohu rozvahy ke dni 30. 6. 2019, bez rozdíl�.   

Z�izovací listina 
organiza�ních složek 
a p�ísp�vkových 
organizací, odpisový 
plán 

Odpisový plán MŠ Pohádka na r. 2019 byl schválen usnesením RM �. 
R/32/6/2019 ze dne 13. 3. 2019. 
Odpisový plán ZŠ Sezemice na r. 2019 byl schválen usnesením RM �. 
R/51/8/2019 ze dne 10. 4. 2019. 
Usnesením RM �. R/36/3/2018 ze dne 6. 12. 2018 byla schválena 
p�íloha �. 1 ke Z�izovací listin� ZŠ Sezemice - zm�na hodnoty 
majetku.  

Dohody o pracovní 
�innosti 

DP� ze dne 31. 1. 2019 - na dobu neur�itou v�etn� dohody o zm�n� ze 
dne 18. 2. 2019 - úklid prostor v �.p. 262 
DP� ze dne 30. 11. 2017 v�etn� dodatku ze dne 31. 8. 2019 - pomocné 
administrativní práce na Mú Sezemice 
DP� ze dne 29. 3. 2018 -  na dobu ur�itou do 31. 3. 2020 - v�cný 
manažer projektu Ak�ní plánování a vzd�lávání v Sezemicích  
DP� ze dne 31. 10. 2013 na dobu neur�itou v�etn� dohody o zm�n� ze 
dne 2. 1. 2019   

Dohody o provedení 
práce 

DPP ze dne 2. 5. 2019 na dobu ur�itou od 2. 5. 2019 do 21. 5. 2019 - 
roznos hlasovacích lístk� pro volbu do Evropského parlamentu 
DPP ze dne 2. 5. 2019 na dobu ur�itou od 2. 5.2019 do 21. 5. 2019 - 
roznos hlasovacích lístk� pro volbu do Evropského parlamentu 
DPP ze dne 2. 5. 2019 na dobu ur�itou od 2. 5.2019 do 10. 5. 2019 - 
kompletace volebních materiál� pro volby do Evropského parlamentu 
DPP ze dne 2. 5. 2019 dobu ur�itou od 2. 5.2019 do 20. 5. 2019 - úklid 
volebních místností (Lukovna, Dražkov, Velké Kolod�je, Kladina a 
Veská) 
DPP ze dne 23. 5. 2019 na dobu ur�itou od 24. 5.2019 do 25. 5. 2019 - 
úklid a p�íprava volebních místností OVK �. 1 - OVK �. 3 
DPP ze dne 23. 5. 2019 na dobu ur�itou od 24. 5.2019 do 25. 5. 2019 - 
�idi� p�i konání voleb do Evropského parlamentu  

Dohody o provedení 
práce 

DPP ze dne 28. 6. 2019 - úklid ve�ejného prostranství 
DPP ze dne 27. 6. 2019 - úklid ve�ejného prostranství 
DPP ze dne 1. 7. 2019 - krej�ovské práce 
DPP ze dne 2. 1. 2019 - úklidové práce v budovách m�sta - zástup  
DPP ze dne 27. 6. 2019 - údržba zelen� a úklid ve�ejného prostranství 

Pracovní smlouvy 
v�etn� platových 
vým�r� 

Pracovní smlouva ze dne 15. 11. 2018 na dobu ur�itou do 31. 5. 2020 - 
referentka a platový vým�r ze dne 2. 4. 2019 jsou v souladu 
Pracovní smlouva ze dne 30. 04. 2019 na dobu neur�itou - �idi�, d�lník 
na údržbu ve�ejných ploch a platový vým�r ze dne 1. 7. 2019 jsou v 
souladu 
Pracovní smlouva ze dne 30. 4. 2019 na dobu neur�itou - strážník 
M�stské policie a platový vým�r ze dne 19. 8. 2019 
Pracovní smlouva ze dne 10. 6. 2019 na dobu ur�itou v�etn� dohody o 
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zm�n� ze dne 30. 8. 2019 a platový vým�r ze dne 10. 6. 2019 jsou 
v souladu 
 
Jmenovací dekret ze dne 18. 12. 2012 v�etn� dohody o sjednaných 
pracovních podmínkách ze dne 18. 12. 2012 a platový vým�r ze dne 4. 
1. 2019 jsou v souladu  
Pracovní smlouva ze dne 12. 6. 2012 v�etn� dohody o zm�n� ze dne 
17. 3. 2014 a platový vým�r ze dne 4. 1. 2019 jsou v souladu 
Pracovní smlouva ze dne 9. 6. 1994 v�etn� dohody o zm�n� ze dne 15. 
9. 2010 a platový vým�r ze dne 4. 1. 2019 jsou v souladu 
Pracovní smlouva ze dne 5. 2. 2018 na dobu ur�itou do 30. 6. 2020 a 
platový vým�r ze dne 4. 1. 2019 jsou v souladu  

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
ú�elovým dotacím 

Ve�ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. �. 81 ze dne 25. 4. 
2019 uzav�ená s p�íjemcem dotace Domov U Fontány P�elou� na 
dotaci ve výši 5.000,- K� na poskytování služeb klient�m s trvalým 
pobytem v Sezemicích. Dotace byla schválena usnesením RM �. 
R/31/6/2019 ze dne 13. 3. 2019. Vyú�tování dotace do 30. 11. 2019, 
vyú�tování ze dne 12. 11. 2019, celkové výdaje na poskytování 
sociálních služeb �inily 42.027,-K�, dotace byla �erpána v plné výši. 
 
Ve�ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. �. 80 ze dne 22. 4. 
2019 uzav�ená s p�íjemcem dotace NA KOLE D�TEM - nada�ní fond 
Josefa Zimov�áka na dotaci ve výši 3.000,- K� na pokrytí provozních 
náklad� projektu Na kole d�tem, 10. ro�ník. Dotace byla schválena 
usnesením RM �. R/31/6/2019 ze dne 13. 3. 2019. Vyú�tování dotace 
ze dne 21. 10. 2019 na základ� Záv�re�né zprávy projektu Na kole 
d�tem. Dotace byla �erpána v plné výši. 
 
Ve�ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. �. 83 ze dne 81. 4. 
2019 uzav�ená s p�íjemcem dotace Oblastní charita Pardubice na 
dotaci ve výši 10.000,- K� na pokrytí provozních náklad� na 
poskytování terénní pe�ovatelské služby obyvatel�m m�sta Sezemic. 
Dotace byla schválena usnesením RM �. R/31/6/2019 ze dne 13. 3. 
2019. Vyú�tování dotace do 30. 11. 2019, vyú�tování ze dne 19. 11. 
2019, celkové náklady na poskytování terénní pe�. služby obyvatel�m 
m�sta Sezemic �inily 16.999,-K� za 95,5 hod. p�ímé pé�e dle 
vyú�tování dotace. Dotace byla �erpána v plné výši. 
 
Ve�ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. �. 31 ze dne 11. 3. 
2019 uzav�ená s p�íjemcem dotace TJ Spartak Sezemice z. s. na dotaci 
ve výši 450.000,- K� na rekonstrukci sociálního za�ízení v areálu 
organizace v roce 2019. Dotace byla poskytnuta na základ� žádosti ze 
dne 15. 10. 2018 a schválena usnesením ZM �. Z/6/1/2019 ze dne 5. 3. 
2019. Ve�ejnoprávní smlouva zve�ejn�na na el. ú�ední desce m�sta od 
15. 3. 2019. Vyú�tování dotace do 30. 11. 2019. 
Dodatek �. 1 k ve�ejnoprávní smlouv� o poskytnutí dotace ze dne 12. 
12. 2019 o povinnosti vyú�tování dotace tj. povinnost vyú�tování 
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dotace prodloužena do 30. 11. 2020 v souladu s usnesením ZM 
Sezemice �. Z/79/6/2019 ze dne 3. 12. 2019 (ov��eno na výpis z 
usnesení ZM). Dodatek �. 1 k ve�ejnoprávní smlouv� zve�ejn�n na el. 
ú�ední desce od 17.12. 2019 (ov��eno na ÚD). 
 
Ve�ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. �. 24 ze dne 11. 3. 
2019 uzav�ená s p�íjemcem dotace Kanoistický klub Prosport 
Sezemice, z. s. na dotaci ve výši 110.000,- K� na rozvoj mládeže a 
sportu. Dotace byla poskytnuta na základ� žádosti ze dne 12. 10. 2018 
a schválena usnesením ZM �. Z/6/1/2019 ze dne 5. 3. 2019. 
Ve�ejnoprávní smlouva zve�ejn�na na el. ú�ední desce m�sta od 15. 3. 
2019. Vyú�tování dotace do 30. 11. 2019, vyú�tování ze dne 10. 10. 
2019, celkové náklady ve výši 110.000,-K�, dotace byla pln� 
vy�erpána. 

Smlouvy a další 
materiály k p�ijatým 
ú�elovým dotacím 

Ú�elov� ur�ená neinvesti�ní dotace na úhradu výdaj� vzniklých v 
souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (pol. 4111, ÚZ 
98348) - p�ijetí dotace oznámeno Avízem pro zm�nu rozpo�tu obce �. 
19-43 ze dne 9. 5. 2019, p�ijato ve výši 232.000,- K�.  P�edb�žné 
vyú�tování ve výši 216.404,- K� odesláno mailem 12. 7. 2019. 
Všechny výdaje byly uznatelné. Vratka na volby ve výši 15.596,-K� 
byla odeslána dne 22. 1. 2020 z b�žného bankovního ú�tu �S. 

Smlouvy o p�evodu 
majetku (koup�, 
prodej, sm�na, 
p�evod) 

Kupní smlouva ze dne 3. 7. 2019 na prodej pozemku parcela �. 458/11 
v katastrálním území Veská, návrh zve�ejn�n na ú�ední desce 1. 4. 
2019, schváleno usnesením ZM �. Z/28/3/2019 ze dne 4. 6. 2019 - 
návrh na vklad 8. 7. 2019 - zaú�továno dokladem �. 600044 ze dne 8. 
7. 2019 - prodej 311/647 ve výši KS 9.300,- a vy�azení pozemku 
554/031v ú�etní hodnot� 1.688,57 K�. 
 
Kupní smlouva ze dne 25. 3. 2019 na prodej pozemku parc.�. 458/80 v 
katastrálním území Veská, návrh zve�ejn�n na ú�ední desce 31. 1. 
2019, schváleno usnesením ZM �. Z/10/1/2019 ze dne 5. 3. 2019 - 
návrh na vklad 26. 3. 2019 - zaú�továno dokladem �. 600019 ze dne 
26. 3. 2019 - prodej 311/647 ve výši KS 12.600,- a vy�azení pozemku 
554/031v ú�etní hodnot� 2.287,74 K�. 
 
Sm�nná smlouva ze dne 18. 1. 2019 uzav�ená mezi sm��ujícími Ji�í 
Rudolf a M�sto Sezemice na pozemek parc. �. 1647/104 za parc. �. 
1914/5 v k.ú. Sezemice nad Lou�nou, zám�r sm�nit zve�ejn�n na 
ú�ední desce dne 24. 10. 2018, schváleno usnesením ZM �. 
Z/15/2/2018 dne 3. 12. 2018, návrh na vklad 28. 1. 2019, za�azení do 
majetku a vy�azení z majetku dokladem �. 600005 ze dne 28. 1. 2019 
(ocen�ní pozemk� stanoveno na základ� ceny obvyklé tj 200,- za m2 
dle Prohlášení o cen� ke sm��ovaným pozemk�m ze dne 6.9.2019 od 
starosty m�sta Sezemice) na ú�et 031/042 ve výši 45.300,-K�, z ú�tu 
554/031 ve výši 8.474,12,-K�. 
 
Smlouva o bezúplatném p�evodu vlastnického práva k majetku a o 
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z�ízení v�cného práva �. UZSVM/HPU/2712/2019-HPUM s �eskou 
republikou - Ú�adem pro zastupování státu ve v�cech majetkových ze 
dne 25. 6. 2019 na bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 2118 v 
katastrálním území Sezemice nad Lou�nou, schváleno usnesením ZM 
�. Z/29/3/2019 ze dne 4. 6. 2019 - návrh na vklad 27. 8. 2019 - 
za�azeno do majetku dokladem �. 600049 ze dne 27. 8. 2019 na ú�et 
031/401 - ve výši 107.740,-K� (dle Dokladu o ocen�ní majetku podle 
§ 25 odst. 6 zákona 563/1991 Sb., ve zn�ní poz. p�edpis� ze dne 3. 9. 
2019). 

Dokumentace 
k ve�ejným 
zakázkám 

ve�ejná zakázka malého rozsahu na akci "Parkovišt� Dukla": 
Výzva k podání nabídky ze dne 18. 7. 2019 - hodnotící kritérium: 
nejnižší nabídková cena. 
Jmenování �len� hodnotící komise ze dne 1. 8. 2019 na základ� 
usnesení RM ze dne 17. 7. 2019. 
�estné prohlášení �len� komise ze dne 13. 8. 2019. 
Protokol otevírání obálek s nabídkami ze dne 13. 8. 2019. 
Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 13. 8. 2019 - p�ijaty a 
hodnoceny 3 nabídky.  
V souladu se sm�rnicí �. 3/2017 o zp�sobu zadávání ve�ejných 
zakázek malého rozsahu a na základ� usnesení RM ze dne 21. 8. 2019 
byl potvrzen výb�r hodnotící komise a schváleno uzav�ení smlouvy o 
dílo s vybraným uchaze�em: MIROS Pardubice, a.s., Staré Hradišt�.  
Rozhodnutí o výb�ru nejvhodn�jší nabídky bylo oznámeno všem 
uchaze��m.  
S dodavatelem byla dle 2. 9. 2019 uzav�ena Smlouva o dílo �. 
01/08/2019/OSMŽP, nabídková cena v ní byla dodržena. SOD byla 
dne 5. 9. 2019 zve�ejn�na na profilu zadavatele. 
 
ve�ejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava objektu TS": 
Výzva k podání nabídky ze dne 29. 4. 2019 - hodnotící kritérium: 
nejnižší nabídková cena. 
Jmenování �len� hodnotící komise ze dne 1. 8. 2019 na základ� 
usnesení RM ze dne 17. 7. 2019. 
�estné prohlášení �len� komise ze dne 13. 5. 2019. 
Protokol otevírání obálek s nabídkami ze dne 13. 5. 2019. 
Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 13. 5. 2019 - p�ijaty a 
hodnoceny 3 nabídky. Rozhodnutí o výb�ru nejvhodn�jší nabídky bylo 
oznámeno všem uchaze��m.  
S vybraným uchaze�em - WN service s.r.o., Sezemice - byla dle 27. 5. 
2019 uzav�ena Smlouva o dílo �. 01/05/2019/OSMŽP, nabídková cena 
v ní byla dodržena. SOD byla zve�ejn�na na profilu zadavatele. 

Vnit�ní p�edpis a 
sm�rnice 

Sm�rnice k rozpo�tovému hospoda�ení m�sta 
Sm�rnice pro �asové rozlišení 
Sm�rnice O postupu provád�ní operací s pen�žními hotovostmi 
(pokladna) a o stanovení limitu v pokladn� 
Sm�rnice o �ídící kontrole 
Sm�rnice o zásadách ob�hu ú�etních doklad�  v�etn� p�íloh 
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Sm�rnice pro podrozvahové ú�ty v podmínkách m�sta Sezemice 
Sm�rnice pro poskytování cestovních náhrad p�i pracovních cestách  
Pravidla �erpání sociálního fondu pro zam�stnance m�sta v roce 2019 
Sm�rnice o po�izování dlouhodobého majetku, evidenci dlouhodobého 
majetku a vy�azení dlouhodobého majetku z evidence v�etn� dodatk� 
Sm�rnice o požadavcích na schvalování ú�etní záv�rky m�sta 
Sezemice a m�stem z�ízených p�ísp�vkových organizací 
Sm�rnice k uplatn�ní reálné hodnoty u majetku ur�eného k prodeji 
Sm�rnice o zásadách inventarizace majetku a závazk� 
Sm�rnice o zp�sobu zadávání ve�ejných zakázek malého rozsahu 
v�etn� dodatk� 
Sm�rnice k DPH a jejímu pr�kaznému vykazování 
Sm�rnice k �ízení škol a školských za�ízení z�ízených m�stem 
Pravidla pro tvorbu a �erpání Fondu obnovy dom� a byt� �.01/2018 
Sm�rnice �.04/2017 - Pravidla pro poskytování dalších pln�ní z 
rozpo�tu m�sta pro �leny zastupitelstva m�styse 

Výsledky kontrol 
z�ízených organizací 

Protokol o kontrole ze dne 27. 3. 2019 - MŠ Pohádka - kontrola 
hospoda�ení, ú�etní záv�rky za r. 2018 
Protokol o kontrole ze dne 27. 3. 2019 - ZŠ Sezemice - kontrola 
hospoda�ení, ú�etní záv�rky za r. 2018 

Zápisy z jednání rady 
v�etn� usnesení 

ze dne 6. 12. 2019 - závazné ukazatele pré ZŠ Sezemice a pro MŠ 
Pohádka, rozpo�et sociálního fondu na r. 2019 
ze dne 13. 2. 2019 a 13. 3. 2019 - schválení poskytnutí dotací - 
schválení odpisového plánu MŠ Pohádka na r. 2019 
ze dne 26. 3. 2019 - st�edn�dobý výhled rozpo�tu p�ísp�vkových 
organizací, rozpo�et p�ísp�vkových organizací na r. 2019 
ze dne 10. 4. 2019 - odpisový plán ZŠ Sezemice na r. 2019 
ze dne 22. 5. 2019 - schválení ú�etních záv�rek p�ísp�vkových 
organizací za r. 2018, schválení výsledk� hospoda�ení p�ísp�vkových 
organizací za r. 2018 
ze dne 3. 7. 2019 - ve�ejná zakázka malého rozsahu "Klimatizace 
radnice", schválení smlouvy o dílo 
ze dne 17. 7. 2019 - schválení p�ijetí dotace od PK na opravu k�íže, 
schválení pronájmu nebytových prostor v �. p. 790 - hostinská �innost 
ze dne 21. 8. 2019 - ve�ejná zakázka malého rozsahu "Parkovišt� 
Dukla", schválení smlouvy o dílo 
ze dne 13. 3. 2019 - jmenování �lena zastupitelstva �lenem komise od 
1. 4. 2019 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva v�etn� 
usnesení 

ze dne 3. 12. 2018 - rozpo�et m�sta 2019, p�ísp�vek PO, p�íd�l do SF, 
rozpo�tový výhled,  
ze dne 5. 3. 2019 - pravidla pro poskytování dalších pln�ní z rozpo�tu 
m�sta pro �leny ZM , RO �. 1, ve�ejnoprávní smlouvy na poskytnuté 
dotace, bezúplatný p�evod 
ze dne 11 4. 2019 - RO �. 2 
ze dne 4. 6. 2019 - záv�re�ný ú�et, ú�etní záv�rka , RO �. 3, 
mimo�ádná odm�na �lenovi ZM 
ze dne 3. 9. 2019 - RO. �. 4   
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Pen�žní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

Rozpo�et Sociálního fondu na r. 2019 a Pravidla �erpání SF byla 
schválena usnesením RM �. R/27/3/2018 ze dne 6. 12. 2018.  
Rozpo�et SF p�edložen - P i V ve výši 650.000,- K�. 
P�ísp�vek z rozpo�tu m�sta na r. 2019 ve výši 600.000,- K�.  

Doklady sociálního 
fondu 

za období od 01-08/2019 v �íselné �ad� doklad� 230001 - 230024, 
v�etn� ú�tování 

DPPO DPPO za rok 2018 ve výši 4.309.200,-bylo p�edloženo, da� 
proú�tována dokladem �. 600013 ze dne 31. 3. 2019 na pol. 1122 a 
5365 par. 6399 

Finan�ní výbor Plán finan�ního výbor na rok 2019 
Zápis FV �. 1 ze dne 30. 1. 2019 - p�ísp�vky pro zájmové organizace 
Zápis FV �. 2 ze dne 25. 2. 2019 - �innost FV za rok 2018,  
Zápis FV �. 3 ze dne 18. 3. 2019 - pravidla Fondu obnovy dom� a byt� 
Zápis FV �. 4 ze dne 29. 4. 2019 - záv�re�ný ú�et, ú�etní záv�rka, 
p�ezkum hospoda�ení m�sta 
Zápis FV �. 5 ze dne 29. 7. 2019 - hospoda�ení m�sta k 30. 6. 2019 
Zápis FV �. 6 ze dne 14. 8. 2019 - návrh sm�rnice Rozpo�et  

Kontrolní výbor Plán �innosti na rok 2019 
Zápis KV �. 1 ze dne 11. 2. 2019 - kontrola usnesení ZM 
Zápis KV �. 2 ze dne 13. 5. 2019 - záv�re�ný ú�et m�sta, ú�etní 
záv�rka m�sta 
Zápis KV �. 3 ze dne 12. 8. 2019 - kontroly pokladen 

Obecn� závazné 
vyhlášky 

�. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, 
sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních 
odpad� 
�. 2/2014, o místním poplatku za užívání ve�ejného prostranství 
�. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného a její dodatek �. 6/2011 
�. 1/2011, o místním poplatku ze ps� 
 
Evidence platných právních p�edpis� - obecn� závazných vyhlášek 
byla zavedena.  

Pravidla pro 
poskytování dalších 
pln�ní z rozpo�tu 
m�sta pro �leny ZM 

p�ísp�vky pro �leny ZM schváleny usnesením ZM �. Z/4/1/2019 - výše 
p�ísp�vk� souhlasí s p�edloženými pravidly pro poskytování dalších 
pln�ní z rozpo�tu m�sta pro �leny ZM 

St�edn�dobý výhled 
rozpo�tu a rozpo�et 
p�ísp�vkových 
organizací 

St�edn�dobý výhled rozpo�tu MŠ Pohádka a ZŠ Sezemice na r. 2020 - 
2021 schválen usnesením RM �. R/40/7/2019 ze dne 26. 3. 2019. 
Rozpo�et MŠ Pohádka a ZŠ Sezemice na r. 2019 schválen usnesením 
RM �. R/40/7/2019 ze dne 26. 3. 2019. 
Návrh rozpo�tu a SVR ZŠ Sezemice byl zve�ejn�n na internetových 
stránkách p�ísp�vkové organizace od 22. 10. 2018. 
Schválené dokumenty byly zve�ejn�ny na internetových stránkách 
p�ísp�vkových organizací. 

Ú�etní záv�rka  ú�etní záv�rka m�sta Sezemice za rok 2018 schválena usnesením ZM 
�. Z/23/3/2019 ze dne 4. 6. 2019 
Protokol o schválení p�edložen. 

Ú�etní záv�rka za MŠ Pohádka a ZŠ Sezemice schváleny usnesením RM ze dne 22. 5. 
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p�ísp�vkových 
organizací za r. 2018 

2019 
Protokoly o schválení ú�etní záv�rky byly vyhotoveny. 

 


