Město Sezemice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA
ZA ROK 2021
Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 07.06.2022 usn. č Z/22/3/2022
Zveřejněno po schválení na úřední desce v termínu od: 10.06.2022 - 30.06.2023
Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 byl zveřejněn v termínu od: 20.05.-13.06.2022
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo města Sezemice podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
I.

Schvaluje
1. Zprávu ve věci závěrečného účtu města Sezemice za rok 2021.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2021 provedeného podle § 2 a §
3 zákona č. 420/2004 Sb. bez výhrad.
3. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice za rok 2021
provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek
nesprávné použití finančních prostředků.
4. Výsledek kontroly hospodaření Základní školy v Sezemicích, okr. Pardubice, za rok
2021 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a konstatuje, že nebylo
zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo za důsledek
nesprávné použití finančních prostředků.
5. Hospodaření sociálního fondu za rok 2021 a souhlasí s převodem zůstatku
sociálního fondu na rok 2022.

II.

Souhlasí s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města
Sezemice za rok 2021 bez výhrad.

III. Bere na vědomí
1. Výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Pohádka, Sezemice, za rok 2021 a
rozdělení hospodářského výsledku ve výši 1.029.860,50 Kč.
2. Výroční zprávu hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice, za
kalendářní rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 524.569,70 Kč.
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Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání:
Předkladatel:
Zpracovatel:
Konzultováno:
Projednáno ve finančním výboru:
Projednáno v radě města:
Vyvěšeno na úřední desce:

07.06.2022
Hana Krátká, předseda finančního výboru
Romana Vohradníková, vedoucí FO
ne
09.05.2022
11.05.2022
20.05.2022 – 13.06.2022

Závěrečný účet města Sezemice za rok 2021
Důvodová zpráva:

Při zpracování Závěrečného účtu města Sezemice za rok 2021 bylo postupováno v souladu s
ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Do závěrečného účtu se souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření města.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit
finanční hospodaření města a městem zřízených nebo založených právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům
krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších
osob. Dále součástí závěrečného účtu je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Sezemice za rok 2021“. Kontrolu hospodaření města provedl Pardubický kraj. Závěr
auditu „nebyly zjištěny žádné závady“.
Dle ustanovení § 17, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, podléhá závěrečný účet zveřejnění po dobu nejméně 15 dní přede dnem jeho
projednávání.
Návrh závěrečný účtu za rok 2021 byl zveřejněn od 20.05.2022 do 13.06.2022 a to na úřední
desce Městského úřadu Sezemice a na internetových stránkách města Sezemice –
www.sezemice.cz.
Legislativní rámec
· zákon č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
· zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
· zákon č. 320/2011 Sb., finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
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1. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MĚSTA, tj. plnění příjmů a výdajů
k rozpočtu (součást závěrečného účtu)
Schválený R
(SR)
Příjmy v daném roce
Výdaje v daném roce
Saldo hospodaření
Financování (+ -)

78.365.800,00
108.165.800,00
-29.800.000,00
29.800.000,00

Upravený R
(UR)

Skutečnost 2021

85.863.400,00
133.463.400,00
- 47.600.000,00
47.600.000,00

97.792.399,05
80.636.361,16
17.156.037,89
- 17.156.037,89

Rozdíl:
skutečnost –
UR
+11.928.999,05
-52.827.038,84

%z
UR
114 %
60 %

V upraveném rozpočtu se promítly všechny rozpočtové změny schválené v zastupitelstvu
města v roce 2021.
1.1. Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2021
Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty
města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo se
kryje z přebytku hospodaření roku předcházejícího.
Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2021 bylo vykázáno ve výši: 17.156.037,89 Kč
Kladné saldo hospodaření města vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2021
nepřevyšovaly příjmy města přijaté na účet města v roce 2021 o částku 17.156.037,89 Kč.
1.2. Výsledky hospodaření rozpočtu města za rok 2021
k 31. 12. 2021
64.683.453,42
1.885.465,07
66.568.918,49

Základní běžný účet
Běžné účty fondů
Běžné účty celkem

Hospodaření města k 31.12.2021 po zapojení operací financování skončilo s kladným
zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města a fondech ve výši:
66.568.918,49 Kč.
1.3. Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města
k 31. 12. 2021
Sociální fond
Fond údržby a oprav
Fond rezervní
Fondy celkem

587.889,79
1.287.787,21
9.788,07
1.885.465,07

po finančním
vypořádání
587.889,79
1.287.787,21
9.788,07
1.885.465,07

po převedení
přebytků/krytí ztráty
587.889,79
1.287.787,21
9.788,07
1.885.465,07

Hospodaření jednotlivých fondů města v roce 2021 je podrobně zpracováno v části 5 této
důvodové zprávy. V případě Sociálního fondu byl očekávaný zůstatek fondu k 31.12.2021
zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí
potřeb příslušného fondu v roce 2022.

2. PŘÍJMY MĚSTA

97.792.399,05 Kč

Příjmy města v roce 2021 byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o 11.928.999,05 Kč, tj. plnění
na 114 %.
Příjmy celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
V tom: provozní
investiční

Schválený R
(SR) 2021
78.365.800,00
60.385.000,00
8.076.000,00
5.800.000,00
4.104.800,00
4.104.800,00

Upravený R
(UR) 2021
85.863.400,00
60.600.400,00
8.076.000,00
5.800.000,00
11.387.000,00
6.495.000,00
4.892.000.00
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Skutečnost
2020
89.200.646,62
66.216,335,06
7.448.929,32
1.706.500,00
13.828.882,24
10.786.062,51
3.042.819,73

Skutečnost
2021
97.792.399,05
72.992.715,27
7.867.659,23
5.619.738,00
11.312.286,55
6.421.195,28
4.891.091,27

% z UR
114 %
120 %
97 %
97 %
99 %
98 %
100 %
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2.1. Daňové příjmy

72.992.715,27 Kč

Daňové příjmy ve výši 72.992.715,27 Kč byly oproti roku 2020 v roce 2021 vyšší. Mezi roky
2019-2020 byl propad cca 2 mil. Kč. Nárůst mezi roky 2020–2021 je cca 6 mil. Kč.
Město obdrželo ze státního rozpočtu dorovnávací dotaci k daňovým příjmům ke zmírnění
negativních dopadů pandemie COVID ve výši 879.624,28 Kč.
Pro přehled vývoje daňových příjmů, předkládáme níže uvedenou tabulku:
2.1.1. Příjmy z daní
.
Příjmy z daní
DPFO placená plátci
DPFO placená poplatníky
DPFO vybíraná srážkou
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Místní daně a poplatky

72.992.715,27 Kč
Schválený R
(SR) r. 2021
60.385.000,00
9.453.000,00
250.000,00
1.450.000,00
8.550.000,00
4.000.000,00
30.897.000,00
2.670.000,00
3.115.000,00

Upravený R
(UR) r. 2021
60.600.400,00
9.453.000,00
250.000,00
1.450.000,00
8.550.000,00
4.215.400,00
30.897.000,00
2.670.000,00
3.115.000,00

2.1.1.1. Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

Skutečnost
2019
68.261.184,83
15.028.332,03
410.867,16
1.386.430,00
12.910.538,99
4.309.200,00
29.054.324,22
2.637.963,21
2.523.529,22

Skutečnost
2020
66.216.335,06
14.295.574,43
231.316,86
1.411.913,45
10.570.160,39
5.488.720,00
28.974.369,16
2.601.256,85
2.643.023,92

Skutečnost
2021
72.992.715,27
10.722.894,36
748.512,12
1.764.572,57
15.303.508,32
4.215.340,00
34.213.382,49
2.574.751,83
3.449.753,58

10.722.894,366Kč

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Obcím je
převáděn podíl dle stanoveného ročního koeficientu. Zde došlo k největšímu propadu
daňových příjmů oproti roku 2020, a to o cca 3,5 mil. Kč.
2.1.1.2. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti placená poplatníky
748.512,12 Kč
Tato daň zahrnuje veškerou daň, odvedenou na základně daňových přiznání, tj. v zásadě
získanou ze samostatně výdělečné činnosti jiné než závislá práce, především pak z podnikání,
jiné samostatně výdělečné činnosti nebo z pronájmů.
Tento příjem je pro obecní rozpočty nestabilní v důsledku možných změn v legislativě, či
přechodu na právnickou osobu. Další, dosti závažný a diskutovaný, problém u této daně je
převažující neshoda v trvalém bydlišti podnikatele a sídle podnikatele.
2.1.1.3. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1.764.572,57 Kč
Jedná se o daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů vybíraných srážkou podle
zvláštní sazby daně.
2.1.1.4. Daň z příjmů právnických osob
15.303.508,32 Kč
Schválený rozpočet města na rok 2021 byl stanoven podle skutečnosti roku 2020 s mírným
snížením dle predikace daňových příjmů. Na konci roku byl u této daně zaznamenán největší
nárůst za poslední dva roky, a to o cca 4,7 mil. Kč.
2.1.1.5. Daň z příjmů právnických osob za obce
4.215.340,00 Kč
Daň placená za město Sezemice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání.
V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí
zároveň jejím příjmem, a to v plné výši.
2.1.1.6. Daň z přidané hodnoty
34.213.382,49 Kč
Schválený rozpočet města na rok 2021 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2020 a byl dle
očekávání mírně navýšen.
Ke konci roku bylo na dani z přidané hodnoty přijato přibližně cca o 5,2 mil. Kč více.
2.1.1.7. Daň z nemovitosti
2.574.751,83 Kč
Městu Sezemice náleží 100 % této daně. Jedná se o daně vybrané z nemovitostí, které se
nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.
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2.1.2. Příjmy z poplatků
3.449.753,58 Kč
Tyto příjmy se skládají z místních poplatků, správních poplatků, odvodů a daní z hazardních
her.
2.2. Nedaňové příjmy

7.867.659,23 Kč

Nedaňové příjmy v celkové výši 7.867.659,23 Kč naplnily upravený rozpočet města na 97 %.
2.2.1. Příjmy z vlastní činnosti

2.185.062,19 Kč

V této části rozpočtu jsou zejména příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a
nebytových prostor za služby, spojené s užíváním bytu a nebytových prostor, které město
hradí prostřednictvím rozpočtu poskytovateli služby (voda, energie, služby). Dále se jedná o
příjmy:
· z prodeje dřeva, knih,
· z kulturních akcí,
· z činnosti městské knihovny,
· z podnikatelské činnost města,
· z poskytování služeb občanům městským úřadem,
· za likvidaci tříděného odpadu a za likvidaci odpadu pro právnické osoby a fyzické
osoby podnikající,
· z poskytování služeb městskou policií.
Příjmy z pronájmu majetku

3.046.148,68 Kč

Příjmy z pronájmu majetku města zahrnují zejména příjmy:
· z pronájmu bytů a nebytových prostor
· z pronájmu sálu
· z hrobových míst
· z pronájmu pozemků
· z pronájmu movitých věcí
· příjmy za věcná břemena
2.2.2. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Úroky a výnosy z finančního majetku.

5.549,85 Kč

2.2.3. Přijaté sankční platby a vratky transferů (2212, 2226,2122)
1.498.501,00 Kč
Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty uložené městskou policií. Dále se jedná o pokuty uložené
odbory městského úřadu. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou
inspekcí životního prostředí.
2.2.4. Ostatní nedaňové příjmy
1.132.397,51 Kč
Hlavní část těchto příjmů tvoří příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu ve výši Kč 556
tis. (2324), přeplatky na energiích města 337 tis. (2324), poskytnuté pojistné náhrady 62 tis.
Kč (2322), vratky za finanční vypořádání mezi obcemi 7 tis. Kč (pol. 2223) a vratky za finanční
vypořádání mezi organizacemi města 170 tis. Kč (pol. 2229).
2.3 Kapitálové příjmy
5.619.738,00 Kč
Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 5.619,7 tis. Kč naplnily upravený rozpočet na 97 %.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 5.583 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje
pozemků, příjem 36 tis. Kč je příjem z prodeje ostatního hmotného majetku (radar MP
Sezemice).
2.4. Neinvestiční a investiční přijaté transfery

11.312.286,55 Kč

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod.
celkem ve výši 11.312.2 tis. Kč, tj. plnění na 99 %.
Významnou část těchto příjmů tvoří globální dotace ze státního rozpočtu, v roce 2021
(souhrnný dotační vztah) ve výši 2.818.900 Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů
spojených s výkonem státní správy, dále součástí této globální dotace je i příspěvek pro žáky
mateřských a základních škol. Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci ve výši 879.624,28
Materiál na zasedání zastupitelstva města dne 07.06.2022
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Kč na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů a dotaci na volby do zastupitelstev krajů ve
výši 248.000 Kč.
Plánované příjmy od obcí určené na úhradu za výkon městské policie a za výkon agendy
přestupků ve výši 1.383.613 Kč byly naplněny na 108 %.
Na položce 4116 přijalo město dotace ve výši 1.001.058 Kč, a to od úřadu práce, ministerstva
školství, ministerstva vnitra (pro MP), přehled je v příloze bod 6.2.
Od krajského úřadu obdrželo město dotaci ve výši 90.000 Kč na vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů a na opravu pomníku Jana Nepomuckého.
Nejvýznamnější přijaté dotace v roce 2021 na projekty:
· dotace na projekt „Oprava komunikace Palackého“ ve výši 2.582.345 Kč
· dotace na „Chodník Mezi mosty“ ve výši 2.308.746,27 Kč.
Veškeré dotace budou se státním rozpočtem vypořádány. Podrobný přehled všech přijatých
dotací je přílohou této důvodové zprávy (bod 6.)

3. VÝDAJE MĚSTA

80.636.361,16 Kč

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

Výdaje celkem
Provozní výdaje
Kapitálové výdaje

Schválený R
(SR)
108.165.800,00
89.615.800,00
18.550.000,00

Upravený R
(UR)
133.463.400,00
103.841.400,00
29.622.000,00

Skutečnost
2019
93.340.658,93
73.637.544,47
19.703.114,46

Skutečnost
2020
76.985.254,69
63.680.168,72
13.305.085,97

Skutečnost
2021
80.636.361,16
65.502.575,29
15.133.785,87

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

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

1014 Ozdravování hospodářských zvířat
Schválený rozpočet celkem: 80 tis. Kč
Upravený rozpočet: 80 tis. Kč
Běžné výdaje:
80 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
30.914,00 Kč
Běžné výdaje plnění: 30.914,00 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje jsou spojeny s náklady na umístění psů v útulku a veterinární ošetřeni.
Byla provedena plošná deratizace.
1031 Pěstební činnost
Schválený rozpočet celkem: 300 tis. Kč
Upravený rozpočet: 450 tis. Kč
Běžné výdaje:
450 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
353.423,27 Kč
Běžné výdaje plnění: 353.423,27 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Výdaje na pěstební činnost – za správu lesního hospodářství.
21 – Průmysl a stavebnictví

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

2121 Stavebnictví
Schválený rozpočet celkem: 6.600 tis. Kč
Upravený rozpočet: 6.600 tis. Kč
Běžné výdaje:
6.600 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
6.046.519,00 Kč
Běžné výdaje plnění: 6.046.519,00 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje jsou určeny na platy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do technických služeb
(městský úřad, odbor správy majetku – oddělení technických služeb).
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22 – Doprava

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2212 Silnice
Schválený rozpočet celkem: 6.850 tis. Kč
Upravený rozpočet: 9.433 tis. Kč
Běžné výdaje:
3.200 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 6.233 tis. Kč

Plnění:
Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:

5.417.660,11 Kč
174.513,72 Kč
5.243.146,39 Kč

Běžné výdaje byly částečně čerpány na nákup posypového materiálu a drobné opravy. Oprava
komunikace Nerudova se nebude v letošním roce realizovat. Kapitálové výdaje čerpány na
projektovou dokumentaci na prodloužení ulice Severní 343.640 Kč a na rekonstrukci
komunikace Palackého 4.899.506,39 Kč. O přijatou dotaci byl upraven rozpočet.
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Schválený rozpočet celkem: 7.800 tis. Kč
Upravený rozpočet: 10.109 tis. Kč
Běžné výdaje:
3.330 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 6.779 tis. Kč

Plnění:
Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:

7.649.035,91 Kč
871.174,06 Kč
6.777.861,85 Kč

Běžné výdaje čerpány na nákup drobného materiálu. Na opravách čerpáno na opravu
chodníků v ulici Palackého.
Kapitálové výdaje ve výši 3.877.853,64 Kč byly čerpány na akci rekonstrukce chodníků ulice
Pernštýnská – Kunětická a na investiční akci „Cyklostezka podél I/36 Sezemice“ bylo čerpáno
2.676.253,21 Kč. Na rekonstrukci plochy před knihovnou byly zahájeny přípravné stavební
práce v hodnotě 223.755 Kč.
22 – Doprava

Správce rozpočtu: starosta města

2221 Provoz veřejné silniční dopravy
Schválený rozpočet celkem: 850 tis. Kč
Upravený rozpočet: 850 tis. Kč
Běžné výdaje:
850 tis. Kč

Plnění:
737.185,00 Kč
Běžné výdaje: 737.185,00 Kč

Běžné výdaje jsou čerpány na úhradu příspěvku na silniční dopravní obslužnost v souladu s
uzavřenou smlouvou s Dopravním podnikem města Pardubice (místní hromadná doprava).
Dále byl uhrazen příspěvek Krajskému úřadu Pardubice na pokrytí ztráty z autobusové
dopravy.
23 – Vodní hospodářství

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

2321 Odvádění a čištění odpadních vod
Schválený rozpočet celkem: 3.500 tis. Kč
Upravený rozpočet: 3.500 tis. Kč
Běžné výdaje:
300 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 3.200 tis. Kč

Plnění:
119.560,10 Kč
Běžné výdaje:
43.330,10 Kč
Kapitálové výdaje: 76.230,00 Kč

Čerpáno na drobné opravy kanalizace a na investicích na projektovou dokumentaci
vybudování vodovodu a tlakové kanalizace ve Veské. Na akci kanalizace v ulici Na Pile nebylo
čerpáno.
2333 Úpravy drobných vodních toků
Schválený rozpočet celkem: 20 tis. Kč
Upravený rozpočet: 48 tis. Kč
Běžné výdaje:
48 tis. Kč
Kapitálové výdaje
0 tis. Kč

Plnění:
3.246,43 Kč
Běžné výdaje:
3.246,43 Kč
Kapitálové výdaje:
0 Kč

Čerpáno na drobné opravy toků.
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31 – Vzdělávání

Správce rozpočtu: místostarosta města

V oblasti školství jsou zahrnuty příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města
(Mateřská škola Pohádka, Sezemice, Základní škola Sezemice, okr. Pardubice).
3111 Mateřská škola
Schválený rozpočet celkem: 3.247 tis. Kč
Upravený rozpočet: 3.247 tis. Kč
Běžné výdaje:
3.247 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
3.246.500,00 Kč
Běžné výdaje:
3.246.500,00 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Na neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu byla určena částka 3.235 tis. Kč, která byla
vyčerpána. Částka 11,5 tis. Kč byla určena na úhradu za provedený audit.
3113 Základní škola
Schválený rozpočet celkem: 6.214,5 tis. Kč
Upravený rozpočet: 7.780,5 tis. Kč
Běžné výdaje:
7.130,5 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
650 tis Kč

Plnění:
7.369.342,00 Kč
Běžné výdaje:
6.966.797,00 Kč
Kapitálové výdaje: 402.545,00 Kč

Příspěvkové organizaci byla vyplacena záloha za měsíc leden 2021–prosinec 2021 v souladu
se závaznými ukazateli ve výši 5.500.000 Kč a uhrazen audit hospodaření ve výši 14.500 Kč.
Dále byla provedena výměna oken včetně žaluzií. Škole byla převedena dotace určená na
výzkum a vzdělávání ve výši 915.708 Kč.
Kapitálový výdej – byly zahájeny přípravné a projektové práce na přístavbu základní školy.
33 – Kultura

Správce rozpočtu: tajemnice úřadu

3314 Činnosti knihovnické
Schválený rozpočet celkem: 1.420 tis. Kč
Upravený rozpočet: 1.670 tis. Kč
Běžné výdaje:
1.420 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
250 tis. Kč

Plnění:
1.277.646,66 Kč
Běžné výdaje:
1.054.261,66 Kč
Kapitálové výdaje: 223.385,00 Kč

Prostředky byly čerpány na provoz městské knihovny. Jsou zde zahrnuty náklady na mzdové
prostředky, nákup knih, materiálu, na energie a služby.
Z kapitálových výdajů čerpáno na přístavbu pro bankomat.
3319 Ostatní záležitosti kultury
Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč
Upravený rozpočet: 500 tis. Kč
Běžné výdaje:
500 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
392.313,50 Kč
Běžné výdaje: 392.313,50 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Prostředky čerpány na kulturní akce.
33–34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: místostarosta města

3322 Obnova památek
Schválený rozpočet celkem: 500 tis. Kč
Upravený rozpočet: 720,1 tis. Kč
Běžné výdaje:
720,1 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
728.545,00 Kč
Běžné výdaje: 728.545,00 Kč
Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

Čerpáno na příspěvek farnímu úřadu. Na opravách čerpáno na opravu pomníku Jana
Nepomuckého v Sezemicích a Božích muk v Dražkově. Rozpočet byl upraven o přijaté dotace.
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3341 Rozhlas a televize
Schválený rozpočet celkem: 700 tis. Kč
Upravený rozpočet: 700 tis. Kč
Běžné výdaje:
700 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
119.667,75 Kč
Běžné výdaje: 119.667,75 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Bylo čerpáno na poplatky za rozhlas, platby autorských odměn OSA a na opravu rozhlasu.
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků
Schválený rozpočet celkem: 450 tis. Kč
Upravený rozpočet: 450 tis. Kč
Běžné výdaje:
450 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
191.892,73 Kč
Běžné výdaje: 191.892,73 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje čerpány na náklady spojené s vydáváním Sezemických novin a odměnu
kronikáři. Na konci roku byly vydány kalendáře Sezemic.
3399 Záležitosti kultury – KPOZ
Schválený rozpočet celkem: 200 tis. Kč
Upravený rozpočet: 200 tis. Kč
Běžné výdaje:
200 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
164.957,19 Kč
Běžné výdaje: 164.957,19 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje jsou čerpány pro občanské záležitosti (vítání občánků, životní jubilea, dárkové
předměty MŠ a ZŠ).
3412 Sportovní zařízení
Schválený rozpočet celkem: 2.300 tis. Kč
Upravený rozpočet: 4.400 tis. Kč
Běžné výdaje:
100 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 4.300 tis. Kč

Plnění:
12.100,00 Kč
Běžné výdaje:
0,00 Kč
Kapitálové výdaje: 12.100,00 Kč

Rozpočtované prostředky na investici jsou na asfaltové hřiště u základní školy. Bylo čerpáno
na zpracování žádosti o podporu.
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
Schválený rozpočet celkem: 550 tis. Kč
Upravený rozpočet: 550 tis. Kč
Běžné výdaje:
550 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
495.000,00 Kč
Běžné výdaje: 495.000,00 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Finanční prostředky na dotace pro zájmové organizace.
3421 Využití volného času dětí a mládeže
Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč
Upravený rozpočet: 400 tis. Kč
Běžné výdaje:
400 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
312.035,30 Kč
Běžné výdaje: 312.035,30 Kč
Kapitálové výdaje
0,00 Kč

Čerpáno na revize dětských hřišť a nákup nových komponentů pro dětská hřiště.
33–34 Vzdělávání a sport

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3392 Zájmová činnost v kultuře
Schválený rozpočet celkem: 670 tis. Kč
Upravený rozpočet: 670 tis. Kč
Běžné výdaje:
670 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
219.719,84 Kč
Běžné výdaje: 219.719,84 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč
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Běžné výdaje čerpány na provoz kulturního sálu.
36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP
3612 Bytové hospodářství
Schválený rozpočet celkem: 5.150 tis. Kč
Upravený rozpočet: 5.150 tis. Kč
Běžné výdaje:
1.150 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 4.000 tis. Kč

Plnění:
726.128,87 Kč
Běžné výdaje: 726.128,87 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje použity na provoz a opravy bytů ve vlastnictví města.
Na investicích rozpočtováno na rekonstrukci domu čp. 133, Masarykova ulice. Akce nebyla
realizována.
3631 Veřejné osvětlení
Schválený rozpočet celkem: 2.500 tis. Kč
Upravený rozpočet: 2.500 tis. Kč
Běžné výdaje:
2.000 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
500 tis. Kč

Plnění:
2.052.561,02 Kč
Běžné výdaje:
1.675.107,70 Kč
Kapitálové výdaje: 377.453,32 Kč

Běžné výdaje použity na provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení.
Investice byla čerpána na úhradu veřejného osvětlení Sezemice – Počaply.
3632 Pohřebnictví
Schválený rozpočet celkem: 600 tis. Kč
Upravený rozpočet: 600 tis. Kč
Běžné výdaje:
600 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
73.873,92 Kč
Běžné výdaje: 73.873,92 Kč
Kapitálové výdaje: 0,00 Kč

Čerpáno na náklady na správu hřbitova. Plánovaná oprava zdi nebyla provedena.
3639 Komunální služby a územní rozvoj
Schválený rozpočet celkem: 6.700 tis. Kč
Upravený rozpočet: 6.705 tis. Kč
Běžné výdaje:
5.705 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 1.000 tis. Kč

Plnění:
2.515.619,82 Kč
Běžné výdaje:
2.502.194,82 Kč
Kapitálové výdaje: 13.425,00 Kč

Běžné výdaje byly čerpány na náklady spojené se správou majetku města v územním obvodu
města. Jedná se o veškeré komunální služby.
V kapitálových výdajích bylo čerpáno na výkupy pozemků.
3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje
Návrh rozpočtu celkem: 20 tis. Kč
Upravený rozpočet: 20 tis. Kč
Běžné výdaje:
20 tis. Kč

Plnění:
15.913,00 Kč
Běžné výdaje: 15.913,00 Kč

Čerpáno na znalecké posudky.
36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Správce rozpočtu: vedoucí OSÚÚP
3635 Územní plánování
Schválený rozpočet celkem: 400 tis. Kč
Upravený rozpočet: 400 tis. Kč
Běžné výdaje:
400 tis. Kč

Plnění:
59.913,15 Kč
Běžné výdaje: 59.913,15 Kč

Běžné výdaje čerpány na změnu územní studie a na správu digitálních map.

Materiál na zasedání zastupitelstva města dne 07.06.2022

Stránka 10 z 17

37 – Ochrana životního prostředí

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
Návrh rozpočtu celkem: 3.300 tis. Kč
Upravený rozpočet: 3.501 tis. Kč
Běžné výdaje:
3.501 tis. Kč

Plnění:
3.406.404,19 Kč
Běžné výdaje: 3.406.404,19 Kč

Běžné výdaje jsou použity na veškerou likvidaci komunálního odpadu.
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
Návrh rozpočtu celkem: 1.300 tis. Kč
Upravený rozpočet 1.750 tis. Kč
Běžné výdaje:
1.750 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
1.521.860,17 Kč
Běžné výdaje: 1.521.860,17 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje použity na veškerou likvidaci ostatního odpadu, zejména na svoz a likvidaci
tříděného odpadu.
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Návrh rozpočtu celkem 200 tis. Kč
Upravený rozpočet: 220 tis. Kč
Běžné výdaje:
220 tis. Kč

Plnění:
217.807,20 Kč
Běžné výdaje: 217.807,20 Kč

Čerpáno dle obstaravatelské smlouvy za likvidaci nebezpečného odpadu.
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč
Upravený rozpočet: 300 tis. Kč
Běžné výdaje:
300 tis. Kč

Plnění:
194.977,39 Kč
Běžné výdaje: 194.977,39 Kč

Běžné výdaje byly čerpány na náklady spojené s ukládáním odpadů, tzv. skládkování.
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Návrh rozpočtu celkem: 2.900 tis. Kč
Upravený rozpočet: 2.750 tis. Kč
Běžné výdaje:
1.200 tis. Kč
Kapitálové výdaje: 1.550 tis. Kč

Plnění:
1.864.552,08 Kč
Běžné výdaje:
494.932,68 Kč
Kapitálové výdaje: 1.369.619,40 Kč

Běžné výdaje byly čerpány na nákup materiálu a terénní úpravy v parku Mlynářka. Byly
provedeny aboristické práce (prořezávání stromů).
Na investicích bylo čerpáno na pořízení skluzavky a nákup svahového mulčeru a sekačky.
43 – Sociální péče a pomoc

Správce rozpočtu: vedoucí OSMŽP, místostarosta

4351 Dům s pečovatelskou službou
Návrh rozpočtu celkem: 1.430 tis. Kč
Upravený rozpočet: 1.928 tis. Kč
Běžné výdaje:
1.928 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
1.417.100,33 Kč
Běžné výdaje:
1.417.100,33 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje byly čerpány na provoz všech domů s pečovatelskou službou a na příspěvek na
obědy pro seniory.
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4356 Centra denních služeb
Návrh rozpočtu celkem: 200 tis. Kč
Upravený rozpočet: 202 tis. Kč
Běžné výdaje:
202 tis. Kč

Plnění:
201.237,74 Kč
Běžné výdaje: 201.237,74 Kč

Běžné výdaje byly použity v souladu se smlouvou uzavřenou s organizací Centrum sociálních
služeb Pardubice na náklady spojené s pečovatelskou službou v územním obvodu města.
52 – Krizové řízeni

Správce rozpočtu: starosta města

5213 Krizová opatření
Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč
Upravený rozpočet: 300 tis. Kč
Běžné výdaje:
300 tis. Kč

Plnění:
53.252,00 Kč
Běžné výdaje: 53.252,00 Kč

Rozpočtované prostředky jsou určeny na mimořádné události – povodně, kalamity a v roce
2021 pro výdaje spojené s nákazou COVID. Bylo čerpáno na nákup roušek a testů.
5269 Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy
Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč
Upravený rozpočet: 500 tis. Kč
Běžné výdaje:
500 tis. Kč

Plnění:
500.000,00 Kč
Běžné výdaje: 500.000,00 Kč

Finanční dar pro obce postižené tornádem.
53 – Ochrana majetku

Správce rozpočtu: starosta města

5311 Městská policie
Návrh rozpočtu celkem: 5.382 tis. Kč
Upravený rozpočet: 5.407 tis. Kč
Běžné výdaje:
4.757 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
650 tis. Kč

Plnění:
5.249.169,22 Kč
Běžné výdaje:
4.611.149,31 Kč
Kapitálové výdaje: 638.019,91 Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz městské policie. V investicích čerpáno na nákup
osobního vozidla.
55 – Požární ochrana

Správce rozpočtu: místostarosta města

5512 Požární ochrana – dobrovolná část
Návrh rozpočtu celkem: 1.042 tis. Kč
Upravený rozpočet: 1.109,6 tis. Kč
Běžné výdaje:
709,6 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
400 tis. Kč

Plnění:
446.622,89 Kč
Běžné výdaje: 446.622,89 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje byly použity na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Nákup vozidla bude
uskutečněn v lednu 2022, rozpočtované prostředky se převádí do dalšího roku.
61 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: místostarosta města

6112 Zastupitelstva obcí
Návrh rozpočtu celkem 692 tis. Kč
Upravený rozpočet: 692 tis. Kč
Běžné výdaje:
692 tis. Kč

Plnění:
527.404,13 Kč
Běžné výdaje: 527.404,13 Kč

Běžné výdaje jsou použity na činnost samosprávy (náklady na telekomunikační služby, fond
starosty a místostarosty, členské příspěvky svazům a uniím).
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61–3 – Územní samospráva

Správce rozpočtu: tajemnice

6112 Zastupitelstva obcí
Návrh rozpočtu celkem: 3.808 tis. Kč
Upravený rozpočet: 3.808 tis. Kč
Běžné výdaje:
3.808 tis. Kč

Plnění:
3.601.736,00 Kč
Běžné výdaje: 3.601.736,00 Kč

Běžné výdaje použity na činnost samosprávy – na odměny členům zastupitelstva.
6114 Volby do Parlamentu ČR
Návrh rozpočtu celkem: 0 tis. Kč
Upravený rozpočet: 248 tis. Kč
Běžné výdaje:
248 tis. Kč

Plnění:
234.554,08 Kč
Běžné výdaje: 234.554,08 Kč

Výdaje na volby do Parlamentu ČR. Město přijalo na tyto výdaje dotaci 248 tis. Kč.
Nevyčerpané prostředky ve výši 13.445,92 Kč budou v rámci ročního vyúčtování dotací
vráceny do státního rozpočtu.
6171 Činnost místní správy
Návrh rozpočtu celkem: 19.450 tis. Kč
Upravený rozpočet: 19.210 tis. Kč
Plnění:
15.694.879,97 Kč
Běžné výdaje:
19.100 tis. Kč
Běžné výdaje:
15.694.879,97 Kč
Kapitálové výdaje:
110 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč
Běžné výdaje byly čerpány na činnost vnitřní správy města (činnost městského úřadu) – platy
úředníků a ostatních pracovníků, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za
všechny útvary, nákup materiálu, pohonných hmot, vybavení pro zajištění výkonu veřejné
správy, softwarové služby, opravy a udržování budovy městského úřadu a zařízení.
Na investicích je rozpočtováno na rekonstrukci kotelny, která byla uhrazena z prostředků na
opravy.
6310 Obecné příjmy a výdaje
Návrh rozpočtu celkem: 75 tis. Kč
Upravený rozpočet: 75 tis. Kč
Běžné výdaje:
75 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
59.242,44 Kč
Běžné výdaje:
59.242,44 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje byly čerpány bankovní poplatky.
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
Návrh rozpočtu celkem: 300 tis. Kč
Upravený rozpočet: 300 tis. Kč
Běžné výdaje:
300 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
172.561,00 Kč
Běžné výdaje:
172.561,00 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Běžné výdaje čerpány na pojištění majetku.
6399 Ostatní finanční operace
Návrh rozpočtu celkem: 4.800 tis. Kč
Upravený rozpočet: 5.245,9 tis. Kč
Běžné výdaje:
5.245,9 tis. Kč
0 tis. Kč
Kapitálové výdaje:

Plnění:
4.932.291,80 Kč
Běžné výdaje:
4.932.291,80 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Výdaje čerpány na úhradu DPH za obec (pol. 5362) a odvod daně právnických osob za obce
(pol. 5365).
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6402 Finanční vypořádání let minulých
Návrh rozpočtu celkem:
Upravený rozpočet: 9,5 tis. Kč
Běžné výdaje:
9,5 tis. Kč
0 tis. Kč
Kapitálové výdaje:

Plnění:
9.434.,06 Kč
Běžné výdaje:
9.434,06 Kč
Kapitálové výdaje:
0,00 Kč

Do státního rozpočtu byly odvedeny nevyčerpané prostředky z dotací (volby.
6409 Ostatní činnost
Návrh rozpočtu celkem: 4.165,3 tis. Kč
Upravený rozpočet: 18.174,8 tis. Kč
Běžné výdaje:
18.174,8 tis. Kč
Kapitálové výdaje:
0 tis. Kč

Plnění:
Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:

Rozpočtovaná rezerva byla během roku navýšena.

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA
Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2021 a výdajů vydaných v roce 2021 (saldo hospodaření
rozpočtu města v roce 2021) ve výši 17.156.037,89 Kč zvýšil vykazované a níže popsané
operace financování.
Financování – vlastní zdroje
tj. (-) použití prostředků minulých let, (-) splátka dluhů, (+) přijetí úvěru
Použití přebytku města z roku 2021
(-) 17.156.037,89 Kč
V hospodaření rozpočtu města byl přebytek v celé výši využit na operace finančního
vypořádání za rok 2021.
Splátka úvěru

(-) 0 tis. Kč

5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ
V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
příslušné zastupitelstvo města zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy:
· Fond obnovy domů a bytů
· Sociální fond
· Rezervní fond
Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu
je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu obnovy domů a bytů je nakládáno
v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů č. 1/2017.
5.1. Fond obnovy domů a bytů
S Fondem obnovy domů a bytů je nakládáno v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání Fondu
obnovy domů a bytů č. 1/2017.
Tvorba Fondu obnovy domů a bytů v roce 2021:
rok 2021
Přijaté splátky půjček
Úroky
Převod z term. vkladu
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Poskytnuté půjčky
Převod na term. vklad
Bankovní poplatky

Příjem

Výdej

0
117,27
1.000.000,00
1.000.117,27

Materiál na zasedání zastupitelstva města dne 07.06.2022

663,50
0,00
0,00
663,50
Stránka 14 z 17

Stav na bankovním účtu k 01.01.2021
Příjem
Výdej
Stav na bankovním účtu k 31.12.2021

288.333,44 Kč
1.000.117,27 Kč
663,50 Kč
1.287.787 ,21 Kč

5.2. Sociální fond
Zastupitelstvo města podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, zřídilo dne 14.02.2002 Sociální fond jako trvalý účelový fond města Sezemic.
Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců
zařazených do Městského úřadu v Sezemicích a uvolněných členů zastupitelstva.
Za hospodaření SF zodpovídá Bc. Irina Rálišová, tajemnice městského úřadu.
rok 2021

Počáteční
stav
511.824,88

Příjmy celkem
Příspěvek z rozpočtu
Ostatní příjmy – vratky
Úroky
Výdaje celkem
· Kulturní a rekreační činnost
· Příspěvek na obědy
· Penzijní připojištění
· Příspěvky na jubilea
· Ošatné
· Bankovní poplatky

Příjem +

Čerpání -

Konečný
stav

668.509,81
650.000,00
18.435,00
74,81
592.444,90
195.898,00
266.110,00
119.000,00
4.950,00
6.000,00
486,90

587.889,79

Pro Sociální fond byl zřízen účet prostředků č. 107-1205462369/0800.
Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2021 je ve výši 587.889,79 Kč.
Doporučujeme schválit hospodaření sociálního fondu za rok 2021 a převést zůstatek
sociálního fondu na rok 2022.
5.3. Fond rezervní
Město již delší období netvoří fond rezervní. Na tomto účtu probíhají pouze platby bankovních
poplatků a úroky.
r. 2021

Počáteční
stav
10.026,51

Příjmy celkem
Úroky
Výdaje celkem
Bankovní poplatky

Příjem +

Čerpání -

Konečný
stav

1,56
1,56
240,00
240,00

9.788,07

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2021, např.:
· odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje
· vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím
· doplnění účelových fondů města
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6.1. Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje (KÚPaK) a státním rozpočtem proběhlo
na základě pokynu čj. 1343/2022/ OF ze dne 06.01.2022 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 2
ze dne 11. 02. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Ve stanoveném termínu bylo Krajskému úřadu Pardubického kraje předloženo vyúčtování
všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Jednalo se o dotaci pro
hasiče, pro mateřskou školu, dotaci na volby do krajských zastupitelstev a dotaci na akční
plánování. Nevyčerpané prostředky za volby byly vrácen do státního rozpočtu v únoru 2022.
Přehled dotací
Dotac
e
4111
4111
4111
4112
4116
4116
4116
4116
4116
4121
4122
4122
4122
4213
4213
4216
4216

Účelo
vý
znak

Ukazatel

98037 Zmírnění negativních dopadů COVID
98071 Volby do krajských zastupitelstev
celkem
Výkon státní správy
13101 Úřad práce – veř. prospěšné práce
14036 Dotace mimoř. ohodnocení strážníků MP
33063 Dotace pro příspěvkové organizace
14004 Dotace na činnost jednotky hasičů
Celkem 4116
Příspěvek od obcí dle veřej. smluv
Neinvestiční dotace od krajů
Dotace na opravu sochy J.Nepomuckého
Dotace hasiči – pořízení pneumatik
91628 Cyklostezka podél I/36 Sezemice
Celkem 4213
17508 Oprava komunikace Palackého
Celkem 4216
Celkem

Poskytnuto
879.624,28
248.000,00
1.127.624,28
2.818.900,00
32.800,00
25.000,00
915.708,00
27.550,00
1.001.058,00
1.383.613,00
90.000,00
50.000,00
40.000,00
2.308.746,27
2.308.746,27
2.582.345,00
2.582.345,00
11.312.286,55

Použito

Vypořádá
ní

879.624,28
0
234.554,08 -13.445,92
1.114.178,36 -13.445,92
2.818.900,00
0
32.800,00
0
25.000,02
0
915.708,00
0
27.550,00
0
1.001.058,00
0
1.383.613,00
0
90.000,00
0
50.000,00
0
40.000,00
0
2.308.746,27
0
2.308.746,27
0
2.582.345,00
0
2.582.345,00
0
11.298.840,63 -13.445,92

U položky dotace 4111 – volby do Parlamentu ČR nebyla dotace vyčerpána v plné výši.
Nevyčerpané prostředky byly na základě vyúčtování dotace se státním rozpočtem vráceny na
účet krajského úřadu v únoru 2022.

7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem
Žádná z příspěvkových organizací neskončila své hospodaření ztrátou. Příspěvkové
organizace skončily své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který bude v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po
schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací.
7.1. Hospodaření Základní školy Sezemice, okres Pardubice
Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Základní školy Sezemice, okres
Pardubice.
Základní škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 524.569,70 Kč a požádala o
rozdělení tohoto hospodářského výsledku takto:
· do fondu odměn převést částku
167.580,00 Kč
· do fondu rezervního převést částku 167.581,70 Kč
· nerozdělený zisk
189.408,00 Kč
Nerozdělený zisk je součást hospodářského výsledku, kterou tvoří výnosy z odpisů dotace
EU a je nerozdělitelný.
Rada města schválila hospodaření základní školy a rozdělení hospodářského výsledku na
svém zasedání 11.05.2022.
Materiál na zasedání zastupitelstva města dne 07.06.2022
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7.2.

Hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres Pardubice

Přílohou důvodové zprávy je i výroční zpráva hospodaření Mateřské školy Sezemice, okres
Pardubice.
Mateřská škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 1.029.860,50 Kč a požádala o
rozdělení hospodářského výsledku takto:
· do fondu odměn převést částku
80.000,00 Kč
· do fondu rezervního převést částku
915.966,50 Kč
· nerozdělený zisk
33.894,00 Kč
Nerozdělený zisk je součást hospodářského výsledku, kterou tvoří výnosy z odpisů dotace EU
a je nerozdělitelný.
Rada města schválila hospodaření mateřské školy a rozdělení hospodářského výsledku na
svém zasedání 11.05.2022.

8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA
8.2.
Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky
Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou
finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot ukazatele
dluhové služby.
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota ukazatele dluhové služby pro rok 2020 splňuje
s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB.
Město nemá úvěr.
Finanční ukazatele v letech 2015–2020
Ukazatel
2016
1. Ukazatel dluhové služby v %
1,47

2017
3,58

2018
4,06

2019
2,25

2020
0

2021
0

9. KONTROLY HOSPODAŘENÍ
9.1 Kontrola příspěvkových organizací
Zpráva z kontroly hospodaření Základní školy Sezemice - bez výhrad
Zpráva z kontroly hospodaření Mateřské školy Sezemice - bez výhrad
(zpráva z kontroly příspěvkových organizacích bude zaslána elektronicky)
9.2 Výsledek přezkumu hospodaření města Sezemice
Krajský úřad, finanční odbor, oddělení kontroly, provedl v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb. přezkoumání hospodaření města. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním
hospodaření města.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2021 bylo zahájeno v září 2021 a bylo zakončeno
závěrečným vyhodnocením dne 24.03.2022.
Zjištění ze závěrečného přezkoumání:
„Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
nebyly zjištěny chyby a nedostatky “
Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sezemice za rok 2021 bude zaslána
elektronicky.

Materiál na zasedání zastupitelstva města dne 07.06.2022

Stránka 17 z 17

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský ú ad
Odbor finan ní

ZPRÁVA
o výsledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2021
m sta Sezemice
I : 00274241
P ezkoumání se uskute nilo ve dnech:
od 8. zá í 2021 do 9. zá í 2021 jako Díl í p ezkoumání
od 23. b ezna 2022 do 24. b ezna 2022 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 16. 8. 2021
Krajským ú adem Pardubického kraje doru ením písemného oznámení.
P ezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.
1. Díl í p ezkoumání bylo vykonáno na ú adu m sta Sezemice od 8.9.2021 do 9.9.
2021.
2. Kone né p ezkoumání bylo vykonáno na ú adu m sta od 23.03.2022 do
24.03.2022.
P ezkoumání vykonali:
-

kontrolor pov ený ízením p ezkoumání: Helena Lacušová

-

kontrolo i:
- Ing. Ivana Bedna íková
- Pavla Netolická
- Eva Ba ková dne 8. 9. 2021
- Bc. Iva Horáková 8. 9.2021

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 20. 7. 2021.
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 p edcházející vyhotovení zprávy byl uskute n n dne 24. 3. 2022.
Výsledek díl ích p ezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v pr b hu díl ích p ezkoumání za r. 2021

A.
A.I.

2/

mén závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)
/v len ní podle p edm tu p ezkoumání hospoda ení ustanovení § 2 odst. 1 a odst.

1. 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
Porušení právní p edpisu:
Zákon . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpis
Ustanovení: § 219 odst. 2
Charakteristika zjišt né chyby a nedostatku:
Zadavatel neuve ejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dn
uzav ení.

od jejího

Popis zjišt né chyby a nedostatku:
Zadavatel u ve ejné zakázky malého rozsahu "Bezpe ná doprava v ul Kun tická a
Pernštýnská" nezve ejnil smlouvu o dílo do 15 dn od uzav ení smlouvy.
Zjišt ný nedostatek byl odstran n, následuje název, popis a vyhodnocení
p ijatého opat ení k náprav :
Popis pln ní opat ení:
Na základ výb rového ízení na nákup automobilu byla
sepsána Kupní smlouva . 2-10/2021/OSMŽP dne 19. 10.
2021, která byla zve ejn na na profilu zadavatele - TENDER
ARENA 2. 11. 2021 - t.j. do 15 dn od podpisu smlouvy.
Opat ení bylo spln no: Napraveno.
A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

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

B.
B.I.

Pln ní opat ení k odstran ní nedostatk zjišt ných v p edchozích letech
P i p ezkoumání hospoda ení územního celku v p edchozích letech
nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.
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C.

Záv r z p ezkoumání hospoda ení za rok 2021
P i p ezkoumání hospoda ení m sta za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona .
420/2004 Sb.

C.I.

nebyly zjišt ny chyby a nedostatky, krom chyb a nedostatk zjišt ných p i díl ích
p ezkoumáních, které byly již napraveny.

C.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:

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.
C.III. Pom rové ukazatele zjišt né p i p ezkoumání hospoda ení:
a) podíl pohledávek na rozpo tu územního celku .................................. 0,92 %
b) podíl závazk na rozpo tu územního celku ....................................... 3,61 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 5,53 %
C.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. Ostatní sd lení pro p ezkoumávaný územní celek
Sezemice dne tvrtek 24. b ezna 2022
Pokud zde chybí n které podpisy kontrolor uvedených na str. 1 této zprávy, kte í se
podíleli na výkonu p ezkoumání, tak nebyli v dob kone ného p ezkoumání již leny
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z díl ího p ezkoumání
hospoda ení.
Jména a podpisy kontrolor
zú astn ných na kone ném díl ím p ezkoumání
hospoda ení – za Krajský ú ad Pardubického kraje:

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

………………………………………….
podpis kontrolora pov eného ízením
p ezkoumání

Ing. Ivana Bedna íková
………………………………………….
kontrolor

………………………………………….
podpis kontrolora
………………………………………….
podpis kontrolora

Pavla Netolická
………………………………………….
kontrolor
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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,
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 15 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 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 ve ejné
zakázky.
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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 lze podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona . 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu 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 dne: 24. b ezna 2022
Sezemice dne tvrtek 24. b ezna 2022

Martin Stan k
…………………………………………..
starosta m sta

…………………………………………..
podpis starosty m sta
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2021
Ozna ení všech doklad a jiných materiál využitých p i p ezkoumání:
Druh písemnosti
Návrh rozpo tu

Popis písemnosti
Návrh rozpo tu na rok 2021 byl zve ejn n na ú ední desce od 6. 11.
20209 do 1. 12. 2020 také v elektronické podob
Rozpo tová opat ení RO . 1/2021, schváleno usnesením ZM ze dne 9. 3. 2021 zve ejn no od 9. 4. 2021
RO . 2/2021, schváleno usnesením ZM ze dne 1. 6. 2021 zve ejn no od 3. 6. 2021
RO . 3/2021, schváleno usnesením ZM ze dne 2. 7. 2021 zve ejn no od 14. 7. 2021
Zm ny rozpo tu 1 a 2 byly zaneseny do výkazu pro hodnocení pln ní
rozpo tu FIN 2-12 M ke dni 30. 6. 2021 ve schválené výši.
Pravomoc RM schválená usnesením ZM . Z/60/6/2021 ze dne 7. 12.
2021.
RO . 4/2021, schváleno usnesením ZM ze dne 7. 9. 2021 zve ejn no od 16. 9. 2021
RO . 5/2021, schváleno usnesením ZM ze dne 7. 12. 2021 zve ejn no od 8. 12. 2021
RO . 7/2021, schváleno starostou msta ze dne 2. 7. 2021 zve ejn no od 11. 1. 2022
Zm ny rozpo tu 1 a 2 byly zaneseny do výkazu pro hodnocení pln ní
rozpo tu FIN 2-12 M ke dni 31. 12. 2021 ve schválené výši.
Schválený rozpo et Rozpo et obce na r. 2021 byl schválen usnesením ZM . Z/54/6/2020
ze dne 1. 12. 2020 jako schodkový v p íjmové ásti ve výši
78.365.800,- K , ve výdajové ásti ve výši 108.165.800,- K , schodek
rozpo tu byl kryt rozpo tovými prost edky minulých let (pol. 8115) ve
výši 29.800.000,- 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 14. 12. 2020.
Stanovení
P ísp vek na provoz pro ZŠ Sezemice ve výši 5.500.000,- K byly
závazných ukazatel schváleny usnesením ZM . Z/54/6/2020 ze dne 1. 12. 2020 v rámci
z ízeným
rozpo tu m sta na r. 2021 a usnesením RM . R/147/23/2020 ze dne
organizacím
2. 12. 2020 byly stanoveny závazné ukazatele.
P ísp vek na provoz pro MŠ Pohádka ve výši 3.235.000,- K byly
schváleny usnesením ZM . Z/54/6/2020 ze dne 1. 12. 2020 v rámci
rozpo tu m sta na r. 2021 a usnesením RM . R/147/23/2020 ze dne
2. 12. 2020 byly stanoveny závazné ukazatele.
Oznámeno z izovatelem sd lením závazných ukazatel na r. 2020 ze
dne 4. 12. 2020.
Ke dni 31. 12. 2021 nebyly závazné ukazatele upraveny.
St edn dobý výhled na roky 2021 - 2024 - schválen ZM . Z/60/6/2019 ze dne 3. 12. 2019
rozpo tu
návrh st edn dobého výhledu rozpo tu zve ejn n na internetových
stránkách m sta od 15. 11. 2019 do 4. 12. 2019, schválen usnesením
ZM . Z/14/2/2018 ze dne 3. 12. 2018.
schválený dokument zve ejn n na internetových stránkách obce od 9.
12. 2019
! "" ! "
#

$

$ %&

'

( )
#"

!

Záv re ný ú et

Bankovní výpis

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 12. 5.
2010 do 1. 6. 2021, projednán v . zprávy o výsledku p ezkoumání
hospoda ení obce za r. 2020, celoro ní hospoda ení m sta a
záv re ný ú et schválen usnesením ZM . Z/18/2/2021 ze dne 1. 6.
2021 bez výhrad
schválený záv re ný ú et v úplném zn ní v . zprávy o výsledku
p ezkoumání hospoda ení obce za r. 2020 byl zve ejn n na
internetových stránkách m sta od 3. 6. 2021
výpis z b žného ú tu vedeného u SOB - . ú tu 275354967/0300 ke
dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
výpis z b žného ú tu vedeného u NB - . ú tu 94-10719561/0710 ke
dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
výpis z b žného ú tu vedeného u S, a.s. - . ú tu 1205462369/0100
ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
výpis z b žného ú tu vedeného u S, a.s. - . ú tu 191205462369/0100 ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
výpis z b žného ú tu vedeného u S, a.s. - . ú tu 271205462369/0100 ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
výpis z b žného ú tu vedeného u KB . ú tu 123-423140267/0100 ke
dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
Z statky bankovních výpis ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
souhlasí na rozvahový ú et 231 k danému datu.
výpis z b žného ú tu vedeného u S, a.s. - . ú tu 1821205462369/0100 ke dni 31. 12. 2021
Z statek bankovního výpisu ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12 2021 souhlasí
na rozvahový ú et 245 k danému datu.

Evidence poplatk

Faktura

výpis z b žného ú tu vedeného u S, a.s. - . ú tu 1071205462369/0100 ke dni 31. 12. 2021
výpis z b žného ú tu vedeného u S, a.s. - . ú tu 12221205462369/0100 ke dni 31. 12. 2021
výpis z b žného ú tu vedeného u S, a.s. - . ú tu 300311205462369/0100 ke dni 31. 12. 2021
Z statky bankovních výpis ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
souhlasí na rozvahový ú et 236 k danému datu.
na místní poplatek za odpady a ze ps
vedena v programu Gordic
ú etní doklad . 330003 ze dne 4. 1. 2021 o zaú tování p edpisu
pohledávky na místní poplatek za odpady ve výši 1 885 800,00 K , ze
ps ve výši 153 550,00 K ú etním zápisem 315/606
došlé faktury v . ad 602 -721 - zam eno na ú tování p edpisu a
p ípravy úhrad
kontrola dodržení podpis dle zákona 320/2001 Sb.
FD 1193 VS 1021117 ze dne 22. 12. 2021 Auto Trutnov s.r.o. spl. 21.
1. 2022 na dopravní automobil ve výši 1 094 714,- K v . DPH uhrazena 17. 1. 2022 - p edpis ú tován 042/321 a úhrada na položku
5512/6123
FD 699 VS 045261108 ze dne 9. 8. 2021 Swietelsky stavební s.r.o.
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spl. 9. 9. 2021 na stavební práce ve výši 1 943 415,69,- K v . DPH uhrazena 20. 9. 2021 - p edpis ú tován 042/321 a úhrada na položku
2212/6121
FD 1034 VS 2012100095 ze dne 12. 11. 2021 MIROS Pardubice a.s.
spl. 2. 12. 2021 na stavební práce ve výši 2 847 704,26 K v . DPH uhrazena 25. 11. 2021 - p edpis ú tován 042/321 a úhrada na
položku 2219/6121
FD 1009 VS 20210209 ze dne 12. 11. 2021 KOBRA kovo s.r.o. spl.
12. 12. 2021 nákup seka ky ve výši 938 960,- K v . DPH - uhrazena
10. 12. 2021 - p edpis ú tován 042/321 a úhrada na položku
3745/6122
FD 972 VS 2022098 ze dne 1. 11. 2021 RECPROJEKT s.r.o. spl. 15.
11. 2021 za vyhotovení dokumentace pro povolení stavby ve výši 76
230,- K v . DPH - uhrazena 1. 11. 2021 - p edpis ú tován 042/321 a
úhrada na položku 2321/6121
FD 944 VS 2801003589 ze dne 21. 10. 2021 UP eská republika spl.
31. 10. 2021 na prodej kupon ve výši 73 300,- K v . DPH uhrazena 20. 9. 2021 - p edpis ú tován 263/321 a úhrada na položku
6171/5169,5499 a 6112/5169 a 5499

Inventurní soupis
majetku a závazk

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur
Mzdová agenda
Odm ování len
zastupitelstva

Pokladní doklad

došlé faktury v . ad 801 -950 - zam eno na ú tování p edpisu a
p ípravy úhrad
kontrola dodržení podpis dle zákona 320/2001 Sb.
Plán inventur na rok 2021 ze dne 1. 12. 2021 v etn jmenování
inventariza ní komise.
Proškolení inventariza ní komise ze dne 14. 12. 2021
Inventariza ní zpráva za rok 2021 ze dne 28. 1. 2022 bez
inventariza ních rozdíl
inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2021
inventarizace zahájena 2. 1. 2022 a ukon ena 31. 1. 2022
za rok 2021 vedena v programu GORDIC - KDF - v íselné ad 1 1204
za rok 2021 vedena programem GORDIC - KOF v . ad 21001 21102
vedena programem VEMA
mzdové listy len ZM
Usnesením ZM ze dne 3. 12. 2018 od 1. 1. 2019 - soub h 3 funkcí
schválen.
Usnesením ZM ze dne 3. 3. 2020 stanoveny odm ny neuvoln ným
len m ZO s ú inností od 1. 4. 2020, soub h funkcí schválen.
Uvoln nému starostovi a místostarostovi m sta byla odm na
stanovena v souladu s na ízením vlády . 338/2017 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .
Schválení mimo ádných odm n uvoln ným len m ZM usnesením
ZM dne 1. 6. 2021
Ov eno na mzdové listy za období 1/2021 - 12/2021
Po et zastupitel : 15
Po et obyvatel k 1. 1. 2018: 3664
Ke dni díl ího p ezkoumání p edložena:
p íjmová pokladna . 1 v íselné ad . 1201-1600 - kontrola doklad
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Pokladní kniha
(deník)

. 1546-1564
výdajová pokladna . 2 v íselné ad . 101 - 200 - kontrola . 180200 a . 227
ke dni díl ího p ezkoumání pokladní deníky p íjmové a výdajové
pokladny za období 1-8/2021 - zpracované programem Ginis Express

Z statek pokladní hotovosti uvedený v pokladních denících souhlasil
se z statkem rozvahového ú tu 261 ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12.
2021- ov eno inventarizací
P íloha rozvahy
P edložena ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
Rozvaha
P edložena ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
Ú tový rozvrh
na rok 2021 v ú etním programu Gordic
Výkaz pro hodnocení Sestaven ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12.2021
pln ní rozpo tu
Výkaz zisku a ztráty Sestaven ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021
Rozvaha z ízených
ZŠ Sezemice a MŠ Pohádka Sezemice sestavené ke dni 30. 6. 20201
Výsledky hospoda ení p ísp vkových organizací byly schváleny
p ísp vkových
usnesením RM . R/51/9/2021 ze dne 5. 5. 2021
organizací
ZŠ Sezemice ve výši 874 531,75 K - p evedeno ve výši 342 562,75
K do rezervního fondu, ve výši 342 561,- K a 189 408,- K z stává
na výsledku hospoda ení p edchozích ú etních období do fondu
odm n
MŠ Pohádka Sezemice ve výši 1 113 832,39 K - p evedeno ve výši 1
019 933,39 K do rezervního fondu, ve výši 60.000,- K do fondu
odm n a 33 899,- K - z stává na výsledku hospoda ení p edchozích
ú etních období
ob PO ov eny na p ílohu rozvahy ke dni 30. 6. 2021, bez rozdíl .
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Sezemice a MŠ Pohádka Sezemice sestavené ke dni 30. 6. 20201
z ízených
p ísp vkových
organizací
Darovací smlouvy
Darovací smlouva ze dne 30. 6. 2021 na poskytnutí finan ního daru
ve výši 5 000,- K - schválena RM dne 16. 6. 2021
Darovací smlouva ze dne 25. 8. 2021 na poskytnutí finan ního daru
ve výši 500 000,- K pro obce postižených vich icí v ervnu 2021 schváleno usnesením ZO dne 2. 7. 2021 - odesláno z NB 30. 8.
2021 - ú továno na 231/572 a 5269/5229
DP ze dne 15. 3. 2021 na dobu neur itou od 1. 4. 2021 Dohody o pracovní
innosti
administrativní innost
DP ze dne 31. 10. 2013 na dobu neur itou od 01. 11. 2013 úklidové práce v kulturním sále
DP ze dne 13. 7. 2020 na dobu neur itou od 14. 7. 2020 - správce
h bitov
Dohody o provedení DPP ze dne 4. 1. 2020 na dobu neur itou od 10. 11. 2020 - úklidové
práce
práce v budov m sta (m stský ú ad, knihovna, DPS)
DPP ze dne 28. 6. 2021 na dobu ur itou od 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021 údržba zelen m sta
DPP ze dne 2. 11. 2020 na dobu ur itou od 2. 11. 2020 - 31.12.2021 administrativní práce na M stském ú adu Sezemice, odboru
stavebního ú adu a ÚP dle pokynu vedoucí OSÚÚP
DPP ze dne 22. 1. 2021 na dobu neur itou s platností od 25. 1. 2021 ! "" ! "
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zajišt ní svozu t íd ného odpadu

Pracovní smlouvy
v etn platových
vým r

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
ú elovým dotacím

Dohody o provedení práce k volbám:
DPP ze dne 1. 10. 2021 - idi p i konání voleb
2 x DPP ze dne 1. 10. 2021 a 8. 10. 2021 - úklid volebních místností
DPP ze dne 14. 9. 2021 - kompletace volebních lístk
2 x DPP ze dne 20. 9. 2021 - roznos hlasovacích lístk
pracovní smlouva ze dne 10. 4. 2017 na dobu neur itou a platový
vým r ze dne 13. 12. 2019 s ú inností od 1. 1. 2020 jsou v souladu s
na ízením vlády R . 341/2017 Sb.
pracovní smlouva ze dne 26. 8. 2020 s ú inností od 1. 9. 2020 na
dobu neur itou a platový vým r ze dne 29. 6. 2021 s ú inností od 1.
7. 2021 jsou v souladu s na ízením vlády R . 341/2017 Sb.
pracovní smlouva ze dne 1. 3. 2021 s ú inností od 1. 5. 2021 na dobu
neur itou a platový vým r ze dne 1. 8. 2021 jsou v souladu s
na ízením vlády R . 341/2017 Sb.
pracovní smlouva ze dne 26. 3. 2009 s ú inností od 1. 4. 2009 na
dobu neur itou a platový vým r ze dne 1. 6. 2020 jsou v souladu s
na ízením vlády R . 341/2017 Sb.
ZM schválilo dne 1. 6.2021 poskytnutí dotací ze svého rozpo tu pro :
TJ Spartak Sezemice ve výši 168 000,00 K , SS, z.s. Sportovn
st elecký klub Sezemice ve výši 67 000,00 K , Kanoistický klub
Prosport Sezemice, z.s. ve výši 112 000,00 K , pro spolek Hasi i
Sezemice ve výši 73 000,00 K , pro ímskokatolickou farnost
Sezemice ve výši 50 000,00 K v etn uzav ení ve ejnoprávních
smluv
z výše uvedených smluv byl proveden výb r ke kontrole :
- ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Spartak
Sezemice ze dne 17. 6.2021 ve výši 168 000,00 K na innost,
žádost ze dne 1. 10. 2021, 6. 10. 2020, termín vyú tování do 30. 11.
2021, dotace pro oddíl kopané ve výši 92 000,00 K - p edloženo
vyú tování ze dne 30. 11. 2021 - erpáno 79 142,- K - vráceno 12.
858,- K dne 14. 12. 2021, odbor sport pro všechny ve výši 76 000,00
K - p edloženo vyú tování dotace ze dne 30. 11. 2021 - erpáno ve
výši 56 369,- K - vráceno 19 631,- K dne 14. 12. 2021
- ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Kanoistický klub ze
dne 15. 6. 2021 ve výši 112 000,00 K na rozvoj mládeže a sportu,
žádost ze dne 9. 10. 2021, termín vyú tování do 30. 11. 2021
u obou dotací bylo ov eno zve ejn ní na elektronické ú ední desce
na internetových stránkách m sta ze dne 28. 6. 2021 po dobu t í let
RM dne 19. 5. 2021 schválilo poskytnutí dotace 18 spolk a domov m
pro seniory, ke kontrole byly vybrány:
- ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 5.2021 pro
Oblastní charitu Pardubice ve výši 49 000,00 K na pokrytí
provozních náklad na poskytování terénní pe ovatelské služby,
žádost ze dne 11. 12. 2020, termín vyú tování do 30. 11. 2021 p edloženo vyú tování ze dne 27. 1. 2022 - erpáno v plné výši
- ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 26. 5. 2021 pro
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Smlouvy a další
materiály k p ijatým
ú elovým dotacím

Smlouvy a další
materiály k p ijatým
ú elovým dotacím

eský svaz v ela , z.s. základní organizace Pardubice ve výši 15
000,00 K na zajišt ní odborných p ednášek a kurz pro v ela e,
žádost ze dne 14. 10. 2020, termín vyú tování do 30.11.2021vyú tování p edloženo ze dne 23. 11. 2021 - erpáno v plné výši
ú elov ur ená neinvesti ní dotace na úhradu výdaj vzniklých v
souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu R
v r. 2021 (pol. 4111, ÚZ 98071) - na základ Avíza pro zm nu
rozpo tu obce . 21-94 ze dne 2. 9. 2021 bylo p ijato ve výši 248
000,- K . Dle p edb žného vyú tování ze dne 18. 11. 2021 erpáno
234 554,08,- K - vráceno do státního rozpo tu ást dotace ve výši 13
445,92,- K z S ze dne 19. 1. 2022. Uskute n né výdaje jsou
uznatelné.
Ve ejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální ú elové investi ní
dotace na nový dopravní automobil pro JSDH obce z rozpo tu PK v
rámci dota ního programu MV - G HZS R - 2021 ev. .
OK /21/71531 ze dne 16. 6. 2021 - investi ní dotace pol. 4222 do
výše 2/3 skute n poskytnuté investi ní dotace MV - G HZS R,
maximáln 300 000,- K - schválena usnesením ZM Z/2/2021 ze dne
1. 6. 2021. Vyú tování do 30. 11. 2022.
Smlouva . 513/C1/2021 o poskytnutí finan ních prost edk z
rozpo tu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 20221
uzav ena elektronicky. Ú el "Cyklostezka dle I/36 - Sezemice - v roce
2021 poskytne poskytovatel maximáln 2 308 746,27 K z celkové
ástky 3 001 215,- K . Ú elový znak 91628 - p edložení záv re ného
vyhodnocení do jednoho roku od ukon ení
Smlouva o poskytnutí programové ú elové dotace na požární
techniku a v cné prost edky ochrany JSDH obce z rozpo tu PK na
rok 2021 ev. . OK /21/75004 ze dne 19. 10. 2021 neinvesti ní
dotace 4122 do výše 70 % skute ných náklad maximáln 40 000,K na po ízení pneumatik pro požární vozidla - schválena usnesením
RO dne 7. 10. 2021 - vyú tování ze dne 24. 11. 2021 - erpáno v plné
výši.

Smlouvy nájemní

Smlouvy o dílo

Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové
pé e v Pardubickém kraji na rok 2021 e. . OKSCR/21/74518 ze dne
16. 9. 2021 - neinvesti ní dotace 4122 ve výši 50 000,- K maximáln
60 % skute ných náklad na akci "Sezemice, Husovo nám stí,
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého" - schválena usnesením
RM dne 16. 8. 2021 - vyú tování ze dne 1. 12. 2021 p edloženo erpáno v plné výši celkové náklady ve výši 382 950,- K
Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 12. 7. 2021
uzav ena z eskou spo itelnou a.s. na pronájem prostor za ú elem
umíst ní a provozován pen žního bankomatu S, a.s. na dobu
neur itou - zám r zve ejn n 9. 6. 2021 - 26. 6. 2021 - schváleno
usnesením RM . R/94/13/2021 ze dne 30. 6. 2021
Smlouva o dílo . 10-08/2021/OSMŽP ze dne 23. 8. 2021 - schválena
usnesením RM dne 16. 8. 2021 R/114/15/2021 - zve ejn na na profilu
zadavatele od 8. 9. 2021 - Oprava Božích muk v Dražkov - SOD je
nižší než 500 000,- K není povinnost zve ej ovat
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Smlouvy o p evodu
majetku (koup ,
prodej, sm na,
p evod)

Kupní smlouva ze dne 19. 10. 2021 na základ V na nákup
dopravního automobilu - schválena RM dne 7. 10. 2021 usnesení
R/140/18/2021 - zve ejn na na profilu zadavatele -TENDER ARENA
dne 2. 11. 2021
kupní smlouva ze dne 14. 7. 2021 na prodej pozemku par. . 861 za
kupní cenu ve výši 145 500,00 K
doložka dle zákona o obcích - ZM schválilo dne 1. 6. 2021, zám r
prodeje zve ejn n ve dnech od 1. 4. do 17. 4. 2021
právní ú inky vkladu ze dne 20. 7. 2021
doklad o ú tování . 600040 ze dne 20. 7. 2021 - výnosový ú et 647 v
prodejní cen 145 500,00 K , vy azení ú etním zápisem 554/031 dle
ú etní evidence m sta ve výši 52 924,70 K
sm nná smlouva ze dne 18. 6. 2021, pozemky dle specifikace
smlouvy bez nároku na úhradu vyrovnávacího podílu
doložka dle zákona o obcích - ZM schválilo dne 1. 6. 2021, zám r
prodeje zve ejn n ve dnech 6.5. - 22. 5.2021
právní ú inky vkladu vznikly dne 23. 6. 2021
doklad o ú tování . 600039 ze dne 1. 7. 2021 - výnosový ú et 647,
za azení s použitím ú tu 042/031, vy azení ú etním zápisem 554/031
kupní smlouva ze dne 24.2.2021 na prodej pozemku par. . 140/17 o
vým e 1 377 m2 v k.ú. Veská za kupní cenu ve výši 1 383 885,00 K
+ -DPH 290 616,00 K celkem kupní cena ve výši 1 674 501,00 K .
Náklady za vyhotovení GP ve výši 3 714,00 K
doložka dle zákona o obcích - ZM schválilo dne 3. 3. 2021, zve ejn ní
ve dnech od 7. 1. do 23. 1. 2020
právní ú inky vkladu vznikly dne 31. 5. 2021
doklad o ú tování . 600027 ze dne 31. 5. 2021 - výnosový ú et 647,
vy azení ú etním zápisem 554/031

Dokumentace
k ve ejným
zakázkám

kupní smlouva ze dne 14.4.2021 na nákup 1/4 pozemku par. . 65/33
za kupní cenu ve výši 11 425,00 K , správní poplatek hradí kupující
doložka dle zákona o obcích - ZM schválilo nákup dne 9. 3. 2021
právní ú inky vkladu vznikly dne 10. 5. 2021
doklad o ú tování . 600022 ze dne 10. 5. 2021 - ú et 031 ve výši
kupní ceny
M sto Sezemice má platnou sm rnici . 03/2017 o zp sobu zadávání
ve ejných zakázek malého rozsahu
dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu na akci "Bezpe ná
doprava v ul. Kun tická a Pernštýnská"
Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu ze dne
7. 5. 2021 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.
Výzva k podání nabídky byla odeslána datovou zprávou dne 7. 5.
2021 p ti dodavatel m.
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 2. 6. 2021 - p ijato 5
nabídek
Výsledek hodnocení nabídek ze dne 2. 6. 2021 - hodnoceno 5
nabídek. Na základ hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy
MIROS Majetková, a.s. Staré Hradišt
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Rozhodnutí zadavatele - výb r schválen usnesením RM dne 16. 6.
2021 - SOD schválena
Oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky ze dne 22. 6. 22021
Smlouva o dílo byla s vybraným uchaze em uzav ena dne 28. 6.
2021
Smlouva o dílo byla zve ejn na na profilu zadavatele od 8. 9. 2021 nebyla dodržena lh ta 15 dní.

Vnit ní p edpis a
sm rnice

dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu na akci "Sezemice Dopravní automobil"
Výzva k podání nabídky odeslaná 3 dodavatel m ze dne 9. 9. 2021 kritéria výb ru - cena
Usnesením RM . R/119/16/2021 ze dne 7. 9. 2021 schválen postup
p i výb ru dodavatele, jediné výb rové kritérium, kupní smlouvu,
z izuje výb rovou komisi a ukládá p edložit výsledky výb rového
ízení.
Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 20. 9. 2021 - otvírání
obálek a protokol hodnocení
Došlá jedna nabídka - fy. Auto Trutnov s.r.o.
P edloženo oznámení o výb ru nabídky ze dne 12. 10. 2021
Sepsaná Kupní smlouva ze dne 19. 10. 2021 - schválena RM dne 7.
10. 2021 usnesení R/140/18/2021 - zve ejn na na profilu zadavatele TENDER ARENA dne 2. 11. 2021
p edložena FD VS 1021117 ze dne 22. 12. 2021 - cena kupní
smlouvy dodržena
V roce 2021 ke dni díl ího p ezkumu dle sd lení nebyla vytvo ena
nová sm rnice ani dodatek ke stávajícím.
Sm rnice k rozpo tovému hospoda ení m sta 4/2019
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
Sm rnice pro podrozvahové ú ty v podmínkách m sta Sezemice
Sm rnice pro poskytování cestovních náhrad p i pracovních cestách
1/2019
Pravidla erpání sociálního fondu pro zam stnance m sta 7/2019
Sm rnice o po izování dlouhodobého majetku, evidenci
dlouhodobého majetku a vy azení dlouhodobého majetku z evidence
v etn dodatk 1 a 2
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 . 03/2017 o zp sobu zadávání ve ejných zakázek malého
rozsahu v etn dodatk 3/2017
Sm rnice k DPH a jejímu pr kaznému vykazování
Sm rnice k ízení škol a školských za ízení z ízených m stem
Sm rnice o postupu provád ní operací s pe ežními hotovostmi
(pokladna) a o stanovení limitu v pokladn 6/2019
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Pravidla pro tvorbu a erpání Fondu obnovy dom a byt .05/2019
Sm rnice .02/2019 - Pravidla pro poskytování dalších pln ní z
rozpo tu m sta pro leny zastupitelstva m styse
Výsledky kontrol
Protokol o kontrole ze dne 15. 4. 2021 - MŠ Pohádka za období od 1.
z ízených organizací 1. 2020 do 31. 12. 2020 - bez kontrolních zjišt ní
Protokol o kontrole ze dne 15. 4. 2021 - ZŠ Sezemice za období od 1.
1. 2020 do 31. 12. 2020 - bez kontrolních zjišt ní
Zápisy z jednání
ze dne 2. 12. 2020 - stanovení závazných ukazatel pro ZŠ a MŠ
rady v etn
Sezemice,
usnesení
ze dne 16. 12. 2020 - rozpo et ZŠ Sezemice a MŠ Sezemice na r.
2021, st edn dobý výhled rozpo tu ZŠ a MŠ
ze dne 5. 5. 2021 - ú etní záv rka p ísp vkových organizací za r.
2020, schválení výsledk hospoda ení PO za r. 2020 a p erozd lení
do fond
ze dne 18. 5. 2021 - poskytnutí dotací spolk m pro rok 2021
ze dne 16. 6. 2021 - poskytnutí finan ního daru, smlouva o dílo a
výb r zhotovitele VZ
ze dne 30. 6. 2021 - pronájem nebytových prostor
ze dne 16. 8. 2021 - dotace od PK
ze dne 7. 10. 2021 - dotace od PK, kupní smlouva na dopravní
automobil
ze dne 15. 12. 2021 - schvaluje závazné ukazatele na rok 2022 pro
ZŠ a MŠ Sezemice, rozpo et ZŠ a MŠ na rok 2022, st edn dobý
výhled MŠ na roky 2023 - 2024, st edn dobý výhled ZŠ na roky 2023
- 2025
Zápisy z jednání
ze dne 1. 12. 2020 - rozpo et m sta na rok 2021, stanovení
zastupitelstva v etn závazných ukazatel pro ZŠ a MŠ Sezemice, OZV,
usnesení
ze dne 9. 3. 2021 - RO . 1/2021
ze dne 1. 6. 2021 - RO . 2/2021, ú etní záv rka m sta, záv re ný
ú et m sta, p ijetí dotace na nový dopravní automobil, mimo ádná
odm na len m ZO, poskytnuté dotace
ze dne 2. 7. 2021 - RO . 3/2021, darovací smlouva
ze dne 7. 9. 2021 - RO . 4/2021
ze dne 1. 11. 2021 - smlouva o upsání akcií
ze dne 7. 12.2021 - RO . 5, rozpo et m sta na rok 2022, stanovení
závazných ukazatel pro ZŠ a MŠ Sezemice, OZV
Da ové p iznání
DPPO za rok 2020 bylo p edloženo, da ve výši 4 215 340,- K
proú tována dle výkazu FIN 2-12 M na pol. 1122 a 5365 par. 6399
Obecn závazné
. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování,
vyhlášky
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad
. 4/2019 o místním poplatku za užívání ve ejného prostranství
. 1/2020 o místní poplatku ze vstupného
. 2/2019 o místním poplatku ze ps
. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodá ství s ú inností od 1. 1. 2022
evidence platných právních p edpis - obecn závazných vyhlášek
byla zavedena, zve ejn na na internetových stránkách m sta
dle výkazu FIN 2 12M je ú továno o místních poplatcích za odpady
(položka 1340, ze ps (položka 1341), poplatek za užívání ve ejného
prostranství (1343)
! "" ! "
#

$

$ %&

'

( )
#

!

Rozpo et a
st edn dobý výhled
rozpo tu
p ísp vkových
organizací

Ú etní záv rka

St edn dobý výhled rozpo tu MŠ Pohádka na r. 2022 - 2023 a ZŠ
Sezemice na r. 2021 - 2023 schválen usnesením RM .
R/153/24/2020 ze dne 16. 12. 2020.
Rozpo et MŠ Pohádka a ZŠ Sezemice na r. 2021 schválen
usnesením RM . R/150/24/2020 ze dne 16. 12. 2020.
Schválené dokumenty byly zve ejn ny na internetových stránkách
p ísp vkových organizací:
ú etní záv rka m sta Sezemice za rok 2020 schválena usnesením
ZM . Z/17/2/2021 ze dne 1. 6. 2021
Protokol o schválení p edložen.
za MŠ Pohádka a ZŠ Sezemice za r. 2020 schváleny usnesením RM
ze dne 5. 5. 2021
Protokoly o schválení ú etní záv rky byly vyhotoveny.
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